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EDI TAL DE LI CI TAÇÃO 
 

 

PREGÃO ELETRÔNI CO:  04/ 2023  

PROCESSO ADMI NI STRATI VO: 9. 823/ 2022 

 

 

OBJ ETO: FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALI ZADA NA 

REALI ZAÇÃO DE EVENTOS E SERVI ÇO DE CERI MONI AL DE I NTERESSE DESTA 

ADMI NI STRAÇÃO PÚBLI CA DE GRAJAÚ/ MA.  

 

 

 

DATA DA REALI ZAÇÃO:  08/ 02/ 2023 

HORÁRI O: 09: 00mi n. (Hor ári o de Brasília) 

 

 

PREGOEI RO: THOMAS EDSON DE ARAÚJ O E SI LVA J ÚNI OR 

EQUI PE DE APOI O:  MARAI R BORGES DE ARAÚJ O E GI ANNA VI EI RA DO 

NASCI MENTO.  
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TERMO DE RECEBI MENTO DA CÓPI A INTEGRAL DO EDI TAL DE LI CI TAÇÃO 

PREGÃO ELETRONI CO Nº 04/ 2023 

Dat a da realização do certame: 08 de fevereiro de 2023.  

 

I DENTI FI CAÇÃO DA E MPRESA ( Preencher preferenci al mente co m letra de for ma).  

Razão Soci al:  ____________________________________________________  

CNPJ nº: _______________________________ Insc. Est adual nº:  _________________  

Endereço:  _______________________________________________________  

Ci dade: ______________________________________ Est ado:  ___________________  

E- mail:  ________________________________________________________  

( DDD) Tel efone: (______) ________________________ ( DDD) Fax: (______)  _________  

 

I DENTI FI CAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO RECEBI MENTO 

 

No me compl et o:  __________________________________________________  

 

Cédul a de Identi dade nº: _______________________________ Ór gão e mi ssor:  ________  

 

CPF nº ______________________________ ( DDD) Tel efone: (______) _____________   

 

E- mail:  ________________________________________________________  

 

Car go/função que exerce na e mpresa: (      ) Sóci o/ Empresári o; (     ) Outros:  __________  

 

Dat a do recebi ment o do edital: ____/ _____/ ________.  

 

Assi nat ura/rubrica do responsável:  ______________________________________  

COMO SUA EMPRESA OBTEVE CONHECI MENTO DA LI CI TAÇÃO? ( Marcar X)  

(      ) Fui convi dado;  

(      ) Publicação no quadr o de avisos da prefeit ura muni ci pal; 

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial do Muni cí pi o de Grajaú- DOM);  

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial do Est ado do Maranhão- DOE); 

(      ) Publicação na I mprensa Ofi cial ( Di ári o Ofi cial da Uni ão- DOU);  

(      ) Publicação e m j ornal ( O Est ado do Maranhão); 

(      ) Publicação no site oficial desta Prefeit ura Muni ci pal . 

(      ) Publicação no site oficial do Tri bunal de Cont as/ MA ( www. t ce. ma. gov. br); 

(      ) Outros mei os: ________________________________________________  

OBS. : A e mpresa licitante i nt eressada que retirar o edital desta licitação pel a i nternet, deverá 

envi ar este for mul ári o devi da ment e preenchido e assi nado para o e- mail cpl-

graj au @hot mail. com ou enca mi nhar/entregar na Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú/ CPL no 

endereço abai xo. Tal medi da far-se-á necessária para o pregoeiro informar à e mpresa 

licitant e i nteressada quaisquer assunt os perti nent es à referi da licitação.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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         EDI TAL DE LI CI TAÇÃO  
 

PREGÃO ELETRONI CO Nº 04/ 2023 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ- MA,  i nscrita no CNPJ sob nº 

06. 377. 063/ 0001- 48, sedi ada Rua Patrocí ni o Jor ge, Nº 05, Centro - Gr aj aú – MA,  por 

inter médi o do seu Pregoeiro, desi gnado pel a Portaria nº. 043/ 2022, leva ao conheci ment o dos 

interessados que realizará licitação na modali dade Pregão El etrôni co, do ti po Menor Preço 

por ite m nos ter mos da Lei nº 10. 520, de 17 de jul ho de 2002, do Decret o nº 10. 024, de 20 de 

sete mbr o de 2019, da Lei Co mpl e ment ar n° 123, de 14 de deze mbr o de 2006, aplicando-se, 

subsi di aria ment e, a Lei nº 8. 666, de 21 de j unho de 1993, e as exi gências estabel eci das nest e 

Edital.  

A sessão pública de realização do Pregão terá i níci o dia 08 de feverei ro de 2023, 

às 09:00 horas, através do site https:// www. licitagrajau. com. br/ home.jsf?windowI d=996.  

 

A entrega da propost a leva a partici pant e a aceitar e acat ar as nor mas cont idas 

no present e edital e anexos.  

 

1.  DO OBJETO DA LI CITAÇÃO 

 

 A present e licitação tem por objet o a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 

E MPRESA ESPECI ALI ZADA NA REALI ZAÇÃO DE EVENTOS E SERVI ÇO DE 

CERI MONI AL DE I NTERESSE DESTA ADMI NI STRAÇÃO PÚBLI CA DE 

GRAJ AÚ/ MA,  do ti po menor preço por item, conf or me ter mo de referência, em anexo.  

 

 Val or máxi mo aceitável do obj et o dest a licitação é de R$ 2. 359. 820, 05 (dois mil hões, trezent os 

e ci nquent a e nove mil, oitocent os e vi nt e reais e cinco cent avos).  

 

2.  CONDI ÇÕES GERAI S PARA PARTI CI PAÇÃO:  

 

2. 1.  Poderão partici par deste Pregão os i nteressados que tenha m ra mo de ativi dade compatí vel 

com o obj et o licitado e que atenda m a t odas as exigênci as quant o à document ação e requisit os 

de classificação das propost as, const ant es deste Edital e seus Anexos, sobret udo às exi gênci as 

conti das no ter mo de referência.  

2. 2.  São desti nados EXCLUSI VAMENTE à partici pação de Mi croe mpresa ( ME) e Empr esa 

de Pequeno Porte ( EPP), que de monstre m estar de acordo com a LC nº 123, de 2006:  

 

a) Os l ot es ou itens com valores t otais esti mados até R$ 80. 000, 00 (oitent a mil reais), 

conf or me art. 48, inciso I, da Lei Co mpl e ment ar nº 123/ 2006, com redação dada pel a 

Lei Co mpl e ment ar nº 147/ 2014;  

http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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b) Os quantitati vos e m separado que esteja m no limi t e de até 25 % (vi nt e e ci nco por 

cent o) de cada LOTE/I TE M obj et o desta licitação (cot a reservada), nos ter mos do 

art. 48, inciso III, da Lei Co mpl e ment ar nº 123/2006, com redação dada pel a Lei 

Co mpl e ment ar nº 147/ 2014.  

c) Não havendo vencedor para a cot a desti nada a ME/ EPP, esta será adj udi cada ao 

vencedor da cot a não destinada a ME/ EPP, ou diant e de sua recusa, aos licitant es 

re manescent es, desde que pratique m o preço do vencedor da cot a não desti nada a 

ME/ EPP.  

d) Se a mes ma licitant e vencer a cot a destinada a ME/ EPP e a cot a não desti nada a 

ME/ EPP, a contratação deverá correr pel o menor preço ofertado pel a e mpresa.  

 

2. 3.   A licitant e ME/ EPP poderá ofertar propost a de preços para t odos os l otes.  

2. 4.   Será decl arada i ni dônea a licitant e que tent ar usufruir do trata ment o diferenci ado 

concedi do a ME/ EPP se m at ender os requisit os estabel eci dos na Lei Co mpl e ment ar nº 

123/ 2016.  

2. 5.   Não se aplica o disposto no ite m 2. 1. 1. e seus subitens, se ocorrer qualquer uma das 

sit uações abai xo:  

a) Não houver o mí ni mo de 03 (três) fornecedores competiti vos enquadrados como 

mi croe mpresas ou e mpresas de pequeno porte sediadas l ocal ou regi onal ment e e 

capazes de cumprir as exigênci as deste edital; 

b) O trata ment o diferenci ado e si mplificado para as mi croe mpresas e e mpr esas de pequeno 

porte não for vant aj oso para a Ad mi nistração ou represent ar prej uí zo ao conj unt o ou 

compl exo do obj eti vo a ser alcançado;  

c) O trata ment o diferenciado e si mplificado não for capaz de alcançar: a promoção do 

desenvol vi ment o econômi co e soci al no â mbit o muni ci pal e regi onal; a aplicação da 

eficiênci a das políticas públicas para o set or; o i ncenti vo às novas tecnol ogi as;  

d) Poderá ser consi derada não vant aj osa a contrat ação/ aquisição, e mbora const at ado 

post eri or ment e, quando a licitação resultar e m preço superi or ao val or estabel eci do 

como referênci a. 

2. 6.  Co mo condi ção para partici pação no Pregão, a licitant e assi nal ará “si m” ou “não” e m 

ca mpo própri o do siste ma eletrônico, relati vo às segui nt es decl arações:  

a) Que cumpre os requisit os estabel eci dos no arti go 3° da Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do trata ment o favoreci do estabel eci do e m seus arts. 42 a 49;  

b) Nos itens excl usi vos para partici pação de mi croempr esas e e mpresa de pequeno port e, 

a assi nal ação do ca mpo “não” i mpedirá o prossegui ment o no certa me;  

c) Nos itens e m que a partici pação não for excl usi va para mi croe mpresas e e mpr esas de 

pequeno porte, a assi nal ação do ca mpo “não” apenas produzirá o efeit o de o licitant e não 

ter direit o ao trata ment o favoreci do previst o na Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 2006, mes mo 

que mi croe mpresa, empresa de pequeno porte. 

d) Que está cient e e concorda com as condi ções contidas no Edital e seus anexos;  

e) Que cumpre os requisitos para a habilitação defini dos no Edital e que a propost a 

apresent ada está e m confor mi dade com as exi gências editalícias; 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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f) Que i nexiste m fat os impediti vos para sua habilitação no certa me,  cient e da 

obri gat oriedade de decl arar ocorrênci as post eri ores;  

g) Que não e mprega menor de 18 anos e m trabal ho not urno, peri goso ou i nsalubre e não 

e mprega menor de 16 anos, sal vo menor, a partir de 14 anos, na condi ção de aprendi z, nos 

ter mos do arti go 7°, XXXIII, da Constit uição;  

h) Que a propost a foi elaborada de for ma i ndependent e, nos ter mos da Instrução 

Nor mati va SLTI/ MP nº 2, de 16 de sete mbr o de 2009.  

i) Que não possui, em sua cadei a produti va, empregados execut ando trabal ho degradant e 

ou forçado, observando o dispost o nos incisos III e I V do art. 1º e no i nciso III do art. 5º da 

Constit uição Federal; 

j) Que os servi ços são prestados por e mpresas que co mpr ove m cumpri ment o de reserva 

de cargos prevista e m lei para pessoa com deficiênci a ou para reabilitado da Previ dênci a 

Soci al e que atenda m às regras de acessi bili dade previstas na legislação, confor me dispost o 

no art. 93 da Lei nº 8. 213, de 24 de j ul ho de 1991.  

 

2. 7.  Não poderão partici par, direta ou i ndireta ment e, desta licitação, e mpresas:  

 

2. 7. 1. Empr esas que não atendere m às condi ções deste edital e seus anexos;  

2. 7. 2. Que se encontre m e m processo de dissol ução, fusão, cisão ou i ncorporação; 

2. 7. 3. Em regi me de consórci o, qual quer que seja sua for ma de constit uição, e empresas 

control adas, coli gadas, interli gadas ou subsi di árias entre si; 

2. 7. 4. Empr esas puni das, no â mbit o da Ad mi nistração Pública, com as sanções que abarque m 

a Ad mi nistração Pública Muni ci pal prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10. 520/ 02, 

be m como os incisos III e I V do art. 87 da Lei Federal nº 8. 666/ 93;  

2. 7. 5. Os i nt eressados que se encontre m sob falênci a, concordata, concurso de credores, 

di ssol ução, liqui dação ou e m regi me de consórcio, qual quer que seja sua for ma de 

constit uição, empresas estrangeiras que não funci one m no país, empresas que 

possua m, entre seus sóci os, servi dores públicos da Prefeit ura Muni ci pal de 

Gr aj aú/ MA,  be m como aquel es que tenha m si do decl arados ini dôneos para licitar ou 

Contratar com a Ad mi nistração Pública ou puni dos com suspensão do direito de licitar 

e contratar pel a Ad mi nistração Pública da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/MA.  (art. 9 

da Lei Federal nº 8. 666/ 93); 

2. 7. 6. Que se apresent e m na quali dade de subcontratadas; 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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2. 7. 7. Estrangeiras não aut orizadas a funci onar no País; 

2. 7. 8. Integrantes de um mes mo grupo econô mi co, assim ent endi das aquel as que tenha m 

diret ores, sóci os ou representant es legais comuns, ou que utilize m recursos mat eriais, 

tecnol ógi cos ou humanos e m comu m,  excet o se de monstrado que não age m 

represent ando i nt eresse econô mi co e m comu m;  

2. 7. 9. Cuj o proprietári os e/ ou sóci os exerça m mandat o eleti vo capaz de ensej ar os 

i mpedi ment os previst os nos arts. 29, i nciso I X com 54, I, “a” e II, “a”, da Constit ui ção 

Federal. 

2. 7. 10.  A decl aração falsa relativa ao cumpri ment o de qual quer condi ção suj eitará o licitant e 

a sua inabilitação e às sanções previstas e m l ei e nest e Edital. 

 

3.  DO CREDENCI AMENTO E REPRESENTAÇÃO 

 

3. 1.  O Credenci a ment o é o ní vel básico do registro cadastral no 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , que per mit e a partici pação dos 

interessados na modali dade licitat ória Pregão, em sua for ma el etrônica.  

3. 2.  O cadastro no LI CI TAGRAJ AU deverá ser feit o no 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , por mei o de certificado di gital 

conferi do pel a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – I CP – Brasil ou cadastro de 

usuári o e senhas.  

3. 3.  O credencia ment o j unt o ao provedor do siste ma impli ca a responsabili dade do licitant e ou 

de seu represent ante legal e a presunção de sua capaci dade técni ca para realização das 

transações inerent es a este Pregão.  

3. 4.  O licitant e responsabiliza-se excl usi va e for malment e pel as transações efet uadas e m seu 

no me, assume como firmes e verdadeiras suas pr opost as e seus lances, incl usi ve os at os 

praticados direta ment e ou por seu represent ant e, excl uí da a responsabili dade do provedor do 

siste ma ou do órgão ou enti dade promot ora da licitação por event uais danos decorrent es de uso 

indevi do das credenciais de acesso, ai nda que por terceiros.  

3. 5.  Infor mações compl e mentares sobre o credenci a ment o poderão ser obti das pel o e- mail: cpl-

graj au @hot mail. com ou através do síti o: 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 . 

 

4.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABI LI TAÇÃO.  

4. 1.  Os licitant es enca mi nharão, excl usi va ment e por mei o do siste ma, concomi t ant e ment e 

com os document os de habilitação exi gi dos no edital, propost a com a descrição do obj et o 

ofertado e o preço, até a dat a e o horári o estabel ecidos para abert ura da sessão pública, quando, 

ent ão, encerrar-se-á aut omati ca ment e a etapa de envi o dessa document ação.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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4. 2.  O envi o da propost a, acompanhada dos documentos de habilitação exi gi dos neste Edital, 

ocorrerá por mei o de chave de acesso e senha.  

4. 3.  Os licitant es poderão deixar de apresent ar os document os de habilitação que const e m do 

LI CI TAGRAJ AU,  assegurado aos de mai s licitantes o direit o de acesso aos dados const ant es 

dos siste mas.  

4. 4.  As Mi croe mpresas e Empresas de Pequeno Port e deverão enca mi nhar a document ação de 

habilitação, ai nda que haja al guma restrição de regul ari dade fiscal e trabalhista, nos ter mos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.   

4. 5.  Incumbirá ao licitant e aco mpanhar as operações no siste ma eletrôni co durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pel o ônus decorrente da perda de negóci os, di ant e da 

inobservância de quaisquer mensagens e miti das pel o siste ma ou de sua desconexão.  

4. 6.  At é a abert ura da sessão pública, os licitant es poderão retirar ou substit uir a propost a e 

os document os de habilitação ant eri or ment e i nseridos no siste ma;  

4. 7.  Os document os que compõe m a propost a e a habilitação do licitant e mel hor classificado 

soment e serão disponi bilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerra ment o do envi o de lances.  

4. 8.  O Pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preli mi nar ment e, a 

pr opost a ofertada que se encontra i nseri da no ca mpo “DESCRI ÇÃO DETALHADA DO 

OBJ ETO” do siste ma, confront ando suas caract erísticas com as exi gências do Edital e seus 

anexos (podendo, ai nda, ser analisado pel o órgão requerent e), DESCLASSI FI CANDO,  

moti vada ment e, aquelas que não esteja m e m confor mi dade, que fore m omi ssas ou 

apresent are m irregul ari dades insanáveis. 

4. 9.  Const atada a existência de propost a i ncompatí vel com o obj et o licitado ou 

manifestada ment e i nexequí vel, o Pregoeiro obri gatoria ment e j ustificará, por mei o do siste ma, e 

ent ão DESCLASSI FI CARÁ.  

4. 10.  O pr oponent e que encami nhar o val or i nicial de sua propost a manifestada ment e 

inexequí vel, caso o mes mo não honre a oferta encami nhada, terá sua proposta rejeitada na fase 

de aceitabili dade.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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4. 11.  As licitant es deverão mant er a i mpessoali dade, não se i dentificando, sob pena de 

sere m descl assificadas do certa me pel o Pregoeiro. 

 

5.  DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5. 12.  A Pr opost a de Preços deverá ser envi ada pel o sistema, e m língua port uguesa, sal vo quant o 

às expressões técnicas de uso corrent e, com o segui nt e cont eúdo, de apresent ação 

obri gat ória: 

5. 12. 1. Descrição compl et a do obj et o da present e licitação, com i ndi cação dos 

I TENS cot ados, e m especi al a marca do produt o, caso haj a, e m 

conf or mi dade com as especificações do Ter mo de Referênci a – ANEXO I 

dest e Edital;  

5. 12. 2. Preço unitári o e o val or total da propost a. Nos preços propost os deverão 

estar i ncl uí dos, alé m do l ucro, todas as despesas e cust os, como por 

exe mpl o: transportes, tribut os de qual quer nat ureza e t odas as despesas, 

diret as ou i ndiretas, relaci onadas com a execução/ entrega do obj et o da 

present e licitação;  

5. 12. 3. Prazo de vali dade da propost a: não i nferi or a 60 (sessent a) dias, a cont ar da 

dat a da sessão de abert ura dos Envel opes;    

5. 12. 4. Prazo de entrega: de acordo com Ter mo de Referênci a.  

5. 13.  Após a solicitação de for neci ment o dos itens, a CONTRATADA deverá proceder a 

entrega dos itens constantes na mes ma, no prazo de 15 di as, em uma úni ca etapa, 

independent e ment e do quantitati vo e val or solicitado, e quando no caso de servi ços, deverá 

iniciar até 24 (vi nt e e quatro) horas após o recebi ment o da orde m de servi ços.  

5. 14.  Não será admiti da cot ação disti nta prevista nest e Edital.  

5. 15.  O preço ofertado per manecerá fi xo e irreaj ustável.  

5. 16.  A apresent ação da Propost a i mplicará na plena aceitação, por parte do licitant e, das 

condi ções estabel eci das nest e Edital e seus Anexos.  

5. 17.  O licitant e que não manti ver sua Propost a ficará suj eito às penali dades do Decret o 

Federal.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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5. 18.  Quai squer tri but os, custos e despesas diret os ou i ndiret os omiti dos da propost a ou 

incorreta ment e cot ados, serão consi derados como incl usos nos preços, não sendo consi derados 

pl eit os de acrésci mos, a esse ou qual quer títul o, devendo os produt os sere m for neci dos se m 

quaisquer ônus adi ci onais. 

 

6.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6. 1.  O Pregoeiro verificará as propost as apresent adas, descl assificando desde l ogo aquel as que 

não esteja m e m conf or midade com os requisit os estabel eci dos neste Edital, cont enha m ví ci os 

insanáveis ou não apresent e m as especificações técni cas exi gi das no Ter mo de Referência.   

6. 2.  O siste ma ordenará aut omati ca ment e as pr opost as classificadas, sendo que soment e est as 

partici parão da fase de lances.  

6. 3.  O siste ma disponi bilizará ca mpo própri o para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitant es.  

6. 4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitant es deverão enca mi nhar lances excl usi va ment e por 

mei o do siste ma el etrônico, sendo i medi at a ment e infor mados do seu recebi ment o e do val or 

consi gnado no registro.  

6. 5.  O licitant e soment e poderá oferecer lance de valor inferi or ou percent ual de descont o 

superi or ao últi mo por ele ofertado e registrado pelo siste ma.  

6. 6.  Será estabel eci do o int erval o mí ni mo de diferença de val ores de R$ 5, 00 (cinco reais) entre 

os lances, que i nci dirá tant o e m relação aos lances inter medi ári os quant o em rel ação à propost a 

que cobrir a mel hor oferta.  

6. 7.  Dur ant e a fase de lances, o Pregoeiro poderá excl uir, justificada ment e, lance cuj o val or sej a 

manifesta ment e i nexequível.  

6. 8.  Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema el etrôni co 

per manecer acessí vel às licitant es, os lances conti nuarão sendo recebi dos, sem prej uí zo dos at os 

realizados.  

6. 9.  Será adot ado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ ABERTO”,  

e m que os licitant es apresentarão lances públicos e sucessi vos, com prorrogações.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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6. 10.  A et apa de lances da sessão pública terá duração de dez mi nut os e, após isso, será 

pr orrogada aut omatica ment e pel o siste ma quando houver lance ofertado nos últi mos dois 

mi nut os do perí odo de duração da sessão pública.  

6. 11.  A pr orrogação aut omática da etapa de lances, de que trata o item ant eri or, será de dois 

mi nut os e ocorrerá sucessi va ment e se mpre que houver lances envi ados nesse perí odo de 

pr orrogação, i ncl usi ve no caso de lances i nter mediári os.  

6. 12.  Não havendo novos lances na for ma estabel eci da nos itens ant eri ores, a sessão públi ca 

encerrar-se-á aut omaticament e.  

6. 13.  Encerrada a fase competitiva se m que haj a a prorrogação aut omáti ca pelo siste ma, 

poderá o pregoeiro, assessorado pel a equi pe de apoi o, justificada ment e, ad mitir o rei ní ci o da 

sessão pública de lances, e m prol da consecução do mel hor preço.  

6. 14.  Dur ant e o transcurso da sessão pública, os licitantes serão i nfor mados, em tempo real, 

do val or do menor lance registrado, vedada a i dentificação do licitant e.  

6. 15.  Quando a desconexão do siste ma eletrônico para o pregoeiro persistir por te mpo 

superi or a dez mi nut os, a sessão pública será suspensa e rei niciada soment e após decorri das 

vi nt e e quatro horas da comuni cação do fat o pel o Pregoeiro aos partici pant es, no sítio el etrôni co 

utilizado para di vul gação.   

6. 16.  As propost as de mi croempr esas e e mpresas de pequeno porte que se encontrare m na 

fai xa de até 5 % (ci nco por cent o) aci ma da mel hor propost a ou mel hor lance serão 

consi deradas e mpat adas com a pri meira col ocada.   

6. 17.  A mel hor classificada nos ter mos do item ant erior terá o direit o de encami nhar uma 

últi ma oferta para dese mpat e, obri gat oria ment e em val or i nferi or ao da pri meira col ocada, no 

prazo de 5 (ci nco) mi nutos control ados pel o sistema, cont ados após a comuni cação aut omáti ca 

para tant o.  

6. 18.  Caso a mi croe mpresa ou a e mpresa de pequeno porte mel hor classificada desi sta ou não 

se manifeste no prazo estabel eci do, serão convocadas as de mai s licitantes mi croe mpresa e 

e mpresa de pequeno porte que se encontre m naquel e i nterval o de 5% (cinco por cent o), na 

or de m de classificação, para o exercíci o do mesmo direito, no prazo estabel eci do no subite m 

ant eri or.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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6. 19.  No caso de equi val ência dos val ores apresent ados pel as mi croe mpresas e empr esas de 

pequeno porte que se encontre m nos int erval os estabel eci dos nos subitens ant eri ores, será 

realizado sortei o entre elas para que se i dentifi que aquel a que pri meiro poderá apresent ar 

mel hor oferta.  

6. 20.  Só poderá haver e mpat e entre propost as i guais (não segui das de lances), ou entre lances 

fi nais da fase fechada do modo de disput a abert o e fechado.   

6. 21.  Havendo event ual e mpate entre propost as ou lances, o critéri o de dese mpate será aquel e 

previst o no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8. 666, de 1993, assegurando-se a preferênci a, sucessi va ment e, 

aos bens produzi dos: 

a) No país;  

b) Por e mpresas brasileiras;   

c) Por e mpresas que i nvistam e m pesquisa e no desenvol vi ment o de tecnol ogi a 

no País;  

d) Por e mpresas que comprove m cumpri ment o de reserva de cargos prevista e m 

lei para pessoa com deficiênci a ou para reabilitado da Previ dência Soci al e que 

at enda m às regras de acessi bili dade previstas na legislação.  

6. 22.  Persisti ndo o e mpat e, a propost a vencedora será sorteada pel o siste ma eletrôni co dentre 

as propost as ou os lances empat ados.   

6. 23.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá enca mi nhar, 

pel o siste ma el etrônico, contrapropost a ao licitant e que tenha apresent ado o mel hor preço, para 

que sej a obti da mel hor propost a, vedada a negociação e m condi ções diferent es das previstas 

nest e Edital.  

6. 24.  Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendiment o pel o proponent e de t odas as 

exi gências editalícias, para efeit o de habilitação. Caso contrári o o Pregoeiro exa mi nará as 

ofertas subsequent es, na or de m de classificação, até a apuração de uma propost a que at enda a 

todas as exi gências constant es deste Edital, sendo o respecti vo proponent e decl arado vencedor 

nessa fase.  

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 13 

6. 25.  Será descl assificada a propost a ou o lance vencedor, apresent ar preço final superi or ao 

preço máxi mo fi xado (Acór dão nº 1455/ 2018 -TCU - Pl enári o), descont o menor do que o 

mí ni mo exi gi do ou que apresent ar preço manifesta ment e i nexequí vel.  

a) Consi dera-se i nexequí vel a propost a que apresente preços gl obal ou 

unitári os si mbólicos, irrisóri os ou de val or zero, inco mpatí veis com os preços 

dos i nsumos e salári os de mercado, acresci dos dos respecti vos encar gos, ai nda 

que o at o convocat óri o da licitação não tenha estabel eci do li mites mí ni mos, 

excet o quando se referirem a mat eriais e i nstalações de propriedade do própri o 

licitant e, para os quais ele renunci e a parcel a ou à totali dade da re muneração.  

6. 26.  Na hi pót ese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

dili gências, com vistas ao sanea ment o das propost as, a sessão pública soment e poderá ser 

rei ni ciada medi ante aviso prévi o no siste ma co m, no mí ni mo, vi nt e e quatro horas de 

ant ecedência, e a ocorrênci a será registrada e m at a; 

6. 27.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitant e, observado o di spost o neste Edital.  

 

7.  DA HABI LI TAÇÃO DOS LI CI TANTES 

7. 1.   A habilitação dos licitant es será verificada por mei o do site 

htt ps:// www. licitagrajau.com. br/ home.jsf?wi ndowId=996 , nos document os por ele abrangi dos 

e m relação à habilitação jurí di ca, à regul ari dade fiscal e trabal hista, à qualificação econô mi co-

financeira e habilitação técnica, com prévi a event ual descumpri ment o das condi ções de 

partici pação.  

7. 2.  Havendo a necessi dade de envi o de documentos de habilitação compl e ment ares, 

necessári os à confir mação daquel es exi gi dos neste Edital e já apresent ados,  o licitant e será 

convocado a enca mi nhá-los, em for mat o di gital, via siste ma, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de i nabilitação.  

7. 3.  Os ori gi nais ou cópi as autenticadas, caso seja m solicitados, deverão ser enca mi nhados 

para o endereço deste órgão.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www.licitagrajau.com.br/home.jsf?windowId=996
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7. 4.  As ME/ EPP que desej arem usufruir do trata ment o favoreci do estabel eci do nos arts. 42 

a 49 da Lei Co mpl e ment ar nº 123, de 14 de deze mbr o 2024, e suas alterações, deverão 

apresent ar a Decl aração de Enquadra ment o ( Anexo II), acompanhada da Certi dão 

Es pecífica de Enquadra ment o co mo ME/ EPP emiti da pel a j unt a comercial da respecti va 

sede, compr ovando assi m que cumpre os requisit os legais para a qualificação como 

mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte.  

7. 5.  Os licitant es deverão enca mi nhar, nos ter mos deste Edital, a document ação relaci onada 

nos itens a seguir, para fins de habilitação:  

 

7. 6.  HABI LI TAÇÃO JURÍ DI CA,   

a) Cédul a de identi dade do e mpresári o ou de todos os sóci os;  

b) No caso de e mpresári o indi vi dual: inscrição no Registro Público de Empr esas 

Mer cantis, a cargo da Junt a Co merci al da respectiva sede;  

c) Em se tratando de Mi croe mpreendedor Indi vi dual – MEI: Certificado da Condi ção de 

Mi cr oe mpreendedor Indivi dual - CCMEI, na for ma da Resol ução CGSI M nº 16, de 2009, 

cuj a aceitação ficará condi ci onada à verificação da aut entici dade no síti o 

www. portal doe mpreendedor. gov. br;  

d) No caso de soci edade e mpresária ou e mpresa indivi dual de responsabili dade li mit ada 

- EI RELI: at o constit uti vo, estat ut o ou contrat o soci al em vi gor, devi da ment e registrado 

na Junt a Co merci al da respecti va sede, acompanhado de document o compr obat óri o de 

seus admi nistradores;  

e) No caso de soci edade simpl es: inscrição do at o constit utivo no Registro Ci vil das 

Pessoas Jurí dicas do l ocal de sua sede, acompanhada de prova da indi cação dos seus 

admi nistradores;  

f) At o constit utivo, estat uto ou contrat o soci al em vi gor, acompanhado de todas suas 

alterações, devi da ment e registrados, em se tratando de soci edades e mpresariais e, no caso 

de soci edade por ações, acompanhado dos document os de eleição de seus at uais 

admi nistradores;  

g) No caso de mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte: certi dão expedi da pel a Junt a 

Co merci al ou pel o Registro Ci vil das Pessoas Jurídi cas, confor me o caso, que compr ove 

http://www.grajau.ma.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 15 

a condi ção de mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte, nos ter mos do arti go 8° da 

Instrução Nor mati va n° 103, de 30/ 04/ 2007, do Departa ment o Naci onal de Registro do 

Co mérci o – DNRC;  

h) Os document os aci ma deverão estar acompanhados de t odas as alterações ou da 

consoli dação respecti va;   

i) Decret o de aut orização,  em se tratando de e mpresa ou soci edade estrangeira e m 

funci ona ment o no País e at o de registro ou aut orização para funci ona ment o expedi do pel o 

ór gão compet ent e, quando a ati vi dade assi m o exigir;   

j) Pr ova de i nscrição no Cadastro de Contri bui nt es Estadual (Si nt egra/ MA - Siste ma 

Integrado de Infor mações sobre Operações Int erestaduais com Mercadorias e Servi ços) 

ou equi val ent e da sede do licitant e, excet o para àquel as e mpresas que te m a sua Ati vi dade 

Co merci al excl usi va mente de Prestação de Servi ços;  

k) Cart ão ou document o equi val ent e que const e Inscrição Muni ci pal, que poderá ser 

substit uí do pel o Al vará de Localização e Funci onament o.  
 

7. 7.  REGULARI DADE FISCAL E TRABALHI STA 

a) Certi dão Negati va, ou Certidão Positi va de Tri but os e Contri bui ções Federais e 

Dí vi da Ati va da Uni ão, compr ovando a regul aridade perante a Fazenda Públi ca 

Federal; 

b) Certi dão Negati va de Débit os, ou Certidão Positiva com efeit os de Negati va, 

expedi da pel o Est ado do domi cíli o ou sede da empr esa licitant e, compr ovando a 

regul ari dade para com a Fazenda Est adual, excet o para àquel as e mpresas que te m 

a sua Ati vi dade Co mercial excl usi va ment e de Prestação de Servi ços.  

c) Certi dão Negati va, ou Certidão Positi va com efeitos de Negati va, quant o à Dí vi da 

At i va do Est ado, expedi da pel o Est ado do domi cílio ou sede da e mpresa licitant e, 

compr ovando a regul ari dade para com a Fazenda Est adual. 

d) Certi dão Negati va de Débit os, ou Certidão Positiva com efeit os de Negati va, 

relati va à ati vi dade econô mi ca, expedi da pel o Muni cí pi o do domi cíli o ou sede da 

e mpresa licitant e, comprovando a regul ari dade para com a Fazenda Muni cipal. 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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e) Certi dão Negati va, ou Certidão Positi va com efeitos de Negati va, quant o à Dí vi da 

At i va do Muni cí pi o, expedi da pel o Muni cí pi o do  do mi cíli o ou sede da 

e mpresa licitant e, comprovando a regul ari dade para com a Fazenda Muni cipal.  

f) Certificado de Regul aridade de Sit uação do FGTS – CRF, e miti do pel a Cai xa 

Econô mi ca Federal – CEF, compr ovando a regul ari dade perante o Fundo de 

Garantia por Te mpo de Servi ço.  

g) Pr ova de i nexistênci a de débit os i nadi mpli dos perant e a Justiça do Trabal ho, 

medi ant e a apresent ação de Certi dão Negati va de Débit os Trabal histas ( CNDT) ou 

da Certidão Positi va de Débit os Trabal histas com os mes mos efeitos da CNDT;  

 

7. 8.   QUALI FI CAÇÃO TÉCNI CA 

7. 7. 1. ATESTADO de capaci dade técnica forneci do por pessoas j urí dicas de direit o 

público ou pri vado, i mpressos e m papel ti mbrado const ando o nome,  CNPJ, 

endereço compl et o e telefone da enti dade/ órgão/ empr esa atestadora, devendo est ar 

assi nada por servi dor responsável ou por seus sóci os, diret ores, admi nistradores, 

pr ocuradores ou gerentes, com expressa indicação de seu nome compl et o e 

cargo/função, compr ovando que o licitant e fornece ou forneceu pr odut os 

compatí veis com o obj eto dest e pregão, não sendo admiti dos atestados genéri cos 

se m especificar os itens;  

 

7. 9.  QUALI FI CAÇÃO ECONÔMI CO- FI NANCEI RA.  

 

7. 8. 1 Bal anço patri moni al e demonstrações cont ábeis do últi mo exercí ci o soci al, com t er mo de 

abert ura e encerra ment o, já exi gí veis e apresent ados na for ma da lei, vedados a substit uição por 

bal ancet es ou bal anços provisóri os, em que estejam registrados os val ores do ati vo circul ant e 

( AC) e do passi vo circul ant e (PC), de modo a extrair-se í ndice de Li qui dez Corrente (I LC) i gual 

ou superi or a 01 (um),  indi cados pel a licitante, acompanhadas do respecti vo DHP do 

pr ofissi onal que elaborou e Certidão do referente ao Bal anço Patri moni al. 

 

a) As licitant es que apresentare m resultado menor do que um (1, 0) e m qual quer dos 

índices referi dos aci ma, deverão compr ovar o capital mí ni mo ou patri môni o lí qui do 

igual ou superi or a dez por cent o (10 %) do val or esti mado da contratação.  

b) Excet ua-se da exi gência da alí nea ant eri or ao mi croe mpreendedor i ndi vi dual (art. 

18 da LC 123/ 2006 c/ c art. 1. 179, § 2º CC) e as Mi cr o e Pequenas Empr esas que 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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pr opusere m habilitação e m licitações cuj o os objet os seja m para o forneci ment o 

para pront a entrega ou para l ocação de mat eriais (art. 3º do Decret o Federal nº 

6. 204/ 2007). 

c) As e mpresas com menos de um exercíci o fi nanceiro deve m cumprir a exigênci a 

dest e subite m medi ant e a apresent ação do Bal anço de Abert ura, acompanhado do 

Bal anço Patri moni al e da De monstração do Resultado levant ado com base no mês 

i medi ata ment e ant eri or à dat a de apresent ação da propost a.  

d) Serão consi derados aceitos como na for ma da lei o bal anço patri moni al e 

de monstrações cont ábeis assi m apresent ados:  

 

I. Publicados e m Di ári o Ofi ci al ou; 

II. Publicados e m j ornal de grande circul ação ou;  

III. Registrados na Junt a Co merci al da sede/ domi cílio do licitant e ou;  

I V. Por cópi a do Li vro Diári o, devi da ment e aut enticado na Junt a Co merci al da 

sede ou domi cíli o da licitant e, na for ma da I N nº 65 do Departa ment o Naci onal 

do Registro do Co mérci o - DNRC, de 1º de agost o de 1997, art. 6º, 

acompanhada obri gat oriament e dos Ter mos de Abert ura e de Encerra mento. 

Quando for apresent ado o ori gi nal do Di ári o, para cot ej o pel o Pregoeiro e 

Equi pe de Apoi o, fica dispensada a i ncl usão, na document ação, dos Ter mos de 

Abert ura e de Encerra ment o do Li vro e m quest ão.  

V.  Siste ma Público de Escrit uração Di gital – SPED- Cont ábil ( Decret o Federal 

nº 6. 022/ 2007); nos ter mos do art. 2º da Instrução Nor mati va RFB nº 787/ 2007, 

devendo apresent ar referidos document os, devi dament e assi nados, na for ma do 

§ 5º do art. 10 da Instrução Nor mati va DNRC nº 107/ 2008.  

 

7. 8. 2. Certi dão Negati va de Falência ou Concordata ( Recuperação Judi cial ou Extraj udi ci al), 

expedi da pel o distri bui dor da sede da pessoa j urí dica, com dat a não excedent e a 60 (sessent a) 

di as de ant ecedênci a da dat a de apresent ação da propost a de preço.  

 

 

7. 9.  OUTROS DOCUMENTOS HABI LI TATÓRI OS.  

 

7. 9. 1. A Decl aração Conj unt a ( ANEXO III) que os Li citant es deverão apresent ar no 

credenci a ment o, alé m do enquadra ment o, deverá cont er ai nda o segui nt e:  

 

a) Decl aração de que não emprega menores de dezoit o anos e m trabal ho not urno, peri goso ou 

insal ubre e ne m menores de dezesseis anos em qual quer trabal ho, salvo na condi ção de 

aprendi z, a partir de quat orze anos, de confor midade com o dispost o na da Lei Federal nº 

8. 666/ 93.  

b) Decl aração de superveni ênci a de fat o i mpediti vo da habilitação neste certame, i ncl usi ve na 

vi gênci a contrat ual, caso venha a ser contratado.  
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c) Que esta e mpresa atende a t odos os requisit os de habilitação, be m co mo apresent a sua 

pr opost a com i ndi cação do obj et o e do preço ofereci do os quais atende m plena ment e ao Edital; 

d) Decl ara que não possui em seu quadro soci etário servi dor público da ativa, ou e mpregado de 

e mpresa pública ou de soci edade de econo mi a mista, em at endi ment o à vedação dispost a no 

Art. 18, XII, Lei 13. 080/2015, sendo de i nteira responsabili dade do Contrat ado a fiscalização 

dessa vedação.  

e) Decl aração de elaboração i ndependent e de propost a.  

7. 10.  As mi croe mpresas e e mpresas de pequeno porte deverão apresent ar t oda a docu ment ação 

exi gi da para efeit o de compr ovação de regul ari dade fiscal relaci onadas no ite m 7. 6., mes mo 

que esta apresent e al guma restrição, assegurado, todavi a, o prazo de 05 (cinco) dias út eis, cuj o 

ter mo i nicial corresponderá ao mo ment o e m que o proponent e for decl arado o vencedor do 

certa me, prorrogável por igual perí odo, a critéri o da admi nistração pública, para a regul ari zação 

da document ação, pagament o ou parcel a ment o do débit o e e mi ssão de event uais certi dões 

negati vas ou positi vas com efeit o de certi dão negativa (art. 42, §1º, LC 123/06).  

7. 11.  Est e benefíci o será concedi do soment e às e mpresas que obti vera m o benefíci o de ME ou 

EPP.  

7. 12.  A não-regul arização da docu ment ação, no prazo previst o nest e ite m 7. 10., impli cará e m 

decadênci a do direito à contrat ação, se m prej uí zo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8. 666, 

de 21 de j unho de 1993. Nest e caso, será facultado à Ad mi nistração convocar licitant es 

re manescent es, ocasião em que será assegurado o exercí ci o do direito de preferência às de mai s 

mi croe mpresas e e mpresas de pequeno porte, cuj as Propost as esti vere m no interval o de e mpat e 

previst o no item 6. 6.  

7. 13.  Se a document ação de habilitação não estiver compl et a e correta ou contrariar qual quer 

di spositi vo deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro consi derar o proponent e i nabilitado.   

7. 14.  Sob pena de i nabilitação, os document os apresent ados deverão estar em nome do licitant e, 

com i ndi cação do número de i nscrição no CNPJ.  

7. 15.  Todos os document os emiti dos e m lí ngua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para lí ngua port uguesa, efet uada por tradutor j ura ment ado, e 

també m devi da ment e consul arizados ou registrados no cart óri o de títul os e document os.  
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7. 16.  Docu ment os de procedênci a estrangeira, mas emi ti dos e m lí ngua port uguesa, ta mbé m 

deverão ser apresent ados devi da ment e consul arizados ou registrados e m cart óri o de títul os e 

docu ment os. 

7. 17.  Em se tratando de filial, os document os de habilitação j urí dica e regul aridade fiscal 

deverão estar e m nome da filial, excet o aqueles que, pela própria nat ureza, são e miti dos 

soment e e m nome da mat riz. 

7. 18.  A CONTRATANTE não se responsabilizará por docu ment ação e propost a envi ados vi a 

post al ou entregues e m outros set ores que não seja o especificado no Preâ mbul o do Edital.  

7. 19.  A vali dade dos document os e certi dões será a nel es expressa, ou estabeleci da e m l ei, 

admiti ndo-se como váli dos, no caso de omi ssão, aquel es e miti dos a menos de 90 (novent a) di as.  

7. 20.  A declaração falsa relati va ao cumpri ment o dos requisit os de habilitação, à conf or mi dade 

da propost a ou ao enquadra ment o como mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte suj eitará 

o licitant e às sanções previstas neste Edital. 

7. 21.  Serão aceitas soment e cópi as legí veis. 

7. 22.  Não serão aceit os document os cuj as dat as esteja m rasuradas.  

7. 23.  O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o origi nal de qual quer document o se mpre 

que ti ver dúvi da e j ul gar necessári o.  

7. 24.  Quando t odas as propostas fore m descl assificadas ou t odas as licitant es inabilitadas, o 

Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oit o) di as úteis para a apresent ação de outras propost as 

escoi madas dos víci os que ensej ara m a decisão ou de nova document ação.  

8.  DA PROPOSTA DE PREÇOS AJ USTADA,  DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUI NTES 

CONDI ÇÕES:  

a) Ser apresent ada e m papel ti mbrado da e mpresa, redi gi da e m li nguage m cl ara, se m 

e mendas, rasuras ou entrelinhas, cont er a razão social, o CNPJ, númer o(s) de telefone(s) 

e e- mail, com i nfor mações sobre os dados pessoais de que m vai assi nar o contrat o e 

dados bancári os da e mpresa, preferenci al ment e, assi nada e/ ou rubricada e m t odas as 

fol has pel o represent ant e legal da e mpresa licitante;  

b)  Cont er preço unitári o e global por Lot e, em moeda naci onal, expressos e m al garis mos 

e por ext enso, confor me especificações do Anexo I;  
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c) Infor mar prazo de vali dade da propost a, com prazo mí ni mo de 60 (sessent a) dias, a 

cont ar de sua apresent ação.  

d)  Deverá entregar no prazo máxi mo de 2 (duas) horas, após a habilitação da e mpresa 

vencedora, via siste ma, em f or mat o di gital, sob pena de i nabilitação.  

9.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLI CA 

9. 1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

9. 1. 1. Nas hi pót eses de proviment o de recurso que leve à anul ação de at os ant eri ores à 

realização da sessão pública precedent e ou e m que seja anul ada a própria sessão públi ca, 

sit uação e m que serão repeti dos os at os anul ados e os que del e dependa m.  

9. 1. 2. Quando houver erro na aceitação do preço mel hor classificado ou quando o licitant e 

decl arado vencedor não assi nar o contrat o, não retirar o i nstrument o equi valent e ou não 

compr ovar a regul arização fiscal e trabal hista, nos ter mos do art. 43, §1º da LC nº 

123/ 2006. Nessas hi póteses, serão adot ados os procedi ment os imedi at a ment e 

post eri ores ao encerra ment o da etapa de lances.  

 

10.  DA I MPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRI O 

10. 1.  Qual quer pessoa poderá solicitar esclareci mentos, provi dências ou i mpugnar o at o 

convocat óri o do Pregão at é 03 ( Três) dias úteis ant es da dat a fi xada para recebi ment o das 

pr opost as. 

10. 2.  A apresent ação de i mpugnação contra o present e Edital será processada e jul gada na 

for ma e nos prazos previst os na legislação, devendo ser realizada por for ma eletrônica, pel o e-

mail ou por petição diri gida à COMI SSÃO PERMANENTE DE LI CI TAÇÃO – CPL/ P MG,  

não tendo efeito suspensivo.  

10. 3.  Acol hi da a petição contra o at o convocat óri o, será desi gnada nova dat a para a realização 

do certa me.  

10. 4.  Caberá ao Pregoeiro (auxiliado pel o técnico compet ent e) deci dir sobre a petição no 

prazo de 02 (dois) dias. 

10. 5.  Acol hi da a petição contra o At o Convocat óri o, será desi gnada nova dat a para realização 

do certa me.  
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11.  DOS RECURS OS 

11. 1.  Decl arado o vencedor e decorri da a fase de regularização fiscal e trabal hist a da 

licitant e qualificada como mi croe mpresa ou e mpresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedi do o prazo de no mí ni mo 30 (tri nta) mi nut os, para que qual quer licitant e 

manifeste a i ntenção de recorrer, de for ma moti vada, isto é, indi cando contra qual (is) 

decisão(ões) pret ende recorrer e por quais moti vos, em ca mpo própri o do siste ma.  

11. 2.  Havendo que m se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempesti vi dade e a 

existênci a de moti vação da intenção de recorrer, para deci dir se admit e ou não o 

recurso, funda ment ada ment e. 

11. 3.  A falta de manifestação i medi ata e moti vada de int erpor recurso, no mo ment o 

da sessão dest e Pregão, import ará na decadênci a do direito de recurso e adj udi cação 

do obj et o pel o Pregoeiro ao vencedor.  

11. 4.  Uma vez admiti do o recurso, o recorrente terá, a partir de ent ão, o prazo de três 

di as para apresent ar as razões, pel o siste ma eletrôni co, ficando os de mai s licitant es, 

desde l ogo, i nti mados para, querendo, apresentare m contrarrazões ta mbé m pel o 

siste ma eletrôni co, e m outros três dias, que começarão a cont ar do tér mi no do prazo 

do recorrent e, sendo-l hes assegurada vista i medi ata dos ele ment os i ndispensáveis à 

defesa de seus i nteresses. 

11. 5.  O acol hi ment o do recurso i nvali da tão somente os at os i nsuscetí veis de 

aproveita ment o.  

11. 6.  Os aut os do processo permanecerão com vista franqueada aos i nteressados, no 

endereço const ant e neste Edital. 

12.  DA ADJ UDI CAÇÃO,  HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

12. 1.  Adj udi cado o obj et o da licitação à e mpresa procl a mada vencedora, a Prefeit ura do 

Muni cí pi o de Graj aú/ MA, poderá homol ogar este pr ocedi ment o licitat óri o.  

12. 2.  Após a homol ogação do resultado da present e licitação, a Prefeit ura Muni ci pal de 

Gr aj aú/ MA,  poderá convocar a e mpresa adj udi catária para, no prazo máximo de 05 (ci nco) di as 

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 22 

út eis, assi nar a ata de registro de preços ou Contrato, na for ma da mi nut a apresent ada e m anexo, 

adapt ado à propost a vencedora, sob pena de decair o direit o ao servi ço, se m prej uí zo das 

sanções previstas no artigo 81 da Lei n. 8. 666/ 93.  

12. 3.  O prazo da convocação poderá ser prorrogado u ma vez, por i gual período, quando 

solicitado pel a licitant e vencedora durant e o seu transcurso, desde que ocorra moti vo j ustificado 

e aceit o pel a Ad mi nistração.  

12. 4.  Quando a convocada não assi nar o Contrat o no prazo e condi ções estabel eci dos, o 

Pregoeiro convocará os licitant es re manescent es para reapresent are m os seus Docu ment os de 

Habilitação, devi da mente at ualizados, em sessão pública, a se realizar em hora e l ocal 

previ a ment e i nfor mados, na qual o Pregoeiro exa minará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabili dade e procedendo à habilitação do proponent e, na orde m de classificação, e assi m 

sucessi va ment e, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respecti vo 

licitant e decl arado vencedor e ele adj udi cado o objet o do certa me.  

12. 5.  A recusa i nj ustificada da licitant e vencedora e m assi nar o Contrat o, dentro do prazo 

estabel eci do, caract eriza o descumpri ment o t otal da obri gação assumi da, suj eitando-a as 

penali dades legal ment e estabel eci das.  

12. 6.  A recusa i nj ustificada da licitant e vencedora e m assi nar o Contrat o, dentro do prazo 

estabel eci do, caract eriza o descumpri ment o t otal da obri gação assumi da, suj eitando-a as 

penali dades legal ment e estabel eci das.  

12. 7.  O pr oponent e que vi er a ser contratado ficará obri gado a aceitar, nas mes mas condi ções 

contrat uais, os acrésci mos ou supressões que se fizere m necessári o, até 25% ( vi nt e e ci nco por 

cent o) do val or i nicial atualizado do Contrat o.  

12. 8.  A ho mol ogação do resultado dest a licitação não impli cará e m direito à contratação.  

13.  DA UTI LI ZAÇÃO DA ATA DE REGI STRO DE PREÇOS POR ÓRGÃOS OU 

ENTI DADES NÃO PARTI CI PANTES.  

13. 1.  A At a de Registro de Preços, durant e sua vi gênci a, poderá ser utilizada por 

qual quer órgão ou enti dade da Ad mi nistração Pública que não tenha partici pado do 
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certa me licitat óri o, mediante prévia consulta ao órgão gerenci ador, desde que 

devi da ment e compr ovada a vant age m, nos ter mos do arti go 21 do Decreto Est adual 

nº 29. 342/ 2013, excet o os órgãos e enti dades da Ad mi nistração Pública Federal, 

conf or me dispõe o Parágrafo úni co do art. 22 do Decret o Est adual nº 29. 342/ 2013.  

13. 2.  Os órgãos e enti dades que não partici pare m do registro de preços, quando 

desej are m fazer uso da At a de Registro de Preços, deverão manifestar seu i nt eresse 

junt o ao órgão gerenciador da At a, através da Co mi ssão Per manent e de Li citação, 

para que esta se manifeste sobre a possi bili dade de adesão.  

13. 3.  As contratações adi ci onais a que se refere o arti go 21 do Decret o Est adual nº 

29. 342/ 2013, não poderão exceder, por órgão ou enti dade, a 100 % (ce m por cent o) 

dos quantitati vos dos itens registrados na At a de Registro de Preços, li mitadas ao 

quí nt upl o do quantitati vo de cada item registrados na ata de registro de preços para o 

ór gão gerenci ador e órgãos partici pant es, independent e do númer o de ór gão não 

partici pant es que aderire m, nos ter mos do art.21, § 4º do Decret o Estadual nº 

29. 342/ 2013.  

13. 4.  A At a de Registro de Preços vi gerá pel o prazo de 12 (doze) meses, a cont ar da 

dat a de sua assi nat ura, podendo, caso sej a mais econô mi co e confor me i nteresse da 

Ad mi nistração Pública, se t ornar um Contrat o, assi m podendo ser renovado por 

perí odos de 12 (doze) meses, não ultrapassando 60 (sessent a) meses, confor me art. 

57, II, da Lei 8. 666/ 1993.  

14.  DO REGI STRO DE PREÇOS.  

14. 1.  O present e certa me licitat óri o, destinado ao Registro de Preços, não obriga a 

Prefeit ura Muni ci pal a fir mar contratações nas quanti dades esti madas,  podendo 

ocorrer à contratação de terceiros se mpre que houver propost as mais vant ajosas.  

14. 2.  A qual quer tempo o preço registrado poderá ser revist o e m decorrência de 

event ual redução daquel es praticados no mercado, cabendo a Ad mi nistração convocar 

os fornecedores registrados para negoci ar o novo val or. 

14. 3.  É per miti do que outros licitant es també m venha m a praticar o preço registrado 
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14. 4.  O licitant e dei xará de ter o seu preço registrado quando:  

I – Descumprir as condi ções assumi das no i nstrument o por ele assi nado;  

II – Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se t ornar superi or ao praticado pel o 

mer cado;  

III – Quando, j ustificadament e, não for mais do i nteresse da Ad mi nistração. 

14. 5.  Quando o preço de mercado t ornar-se superi or aos preços registrados e o 

fornecedor, medi ante requeri ment o devi da ment e compr ovado, não puder cumprir o 

compr omi sso, o Contratant e poderá: 

a) Li berar o fornecedor do compr omi sso assumi do, se m aplicação da penali dade, 

confir mando a veraci dade dos moti vos e compr ovant es apresent ados, e se a 

comuni cação ocorrer antes do pedi do de forneci ment o; e  

b) Convocar os de mai s fornecedores visando i gual oport uni dade de negoci ação.  

c) Não havendo êxit o nas negoci ações, órgão gerenciador, deverá proceder à revogação da 

At a de Registro, adot ando as medi das cabí vei s para obt enção da contratação mai s 

vant aj osa. 

14. 6.  O gerencia ment o deste i nstrument o caberá à Prefeitura Muni ci pal de 

Gr aj aú/ MA,  através da Co mi ssão Per manent e de Li citação de Graj aú/ MA,  no seu 

aspect o operaci onal, e à Assessoria Jurí dica, nas quest ões legais.  

 

15.  DAS CONDI ÇÕES DE PAGAMENTO.   

15. 1.  O paga ment o será efet uado e m at é 30 (tri nta) dias pela Prefeit ura Muni ci pal de 

Gr aj aú/ MA,  e estará condi ci onado à Regul ari dade Fiscal da Contrat ada, devendo est a 

de monstrar tal sit uação e m t odos os seus pedi dos de paga ment os por mei o das 

docu ment ações abai xo:  

a) Ofí ci o solicitando paga ment o e i ndicando os dados bancári os (n° do banco, agênci a e 

cont a), para paga ment o;  

b) Not a Fiscal/ Fat ura devi da ment e atestada pel o set or responsável;  

c) Cópi a do Contrat o;  
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d) Certi dão Negati va de Regul ari dade perant e o Fundo de Garantia por Te mpo de Servi ço 

- FGTS;  

e) Certi dão Conj unt a de Regul ari dade da Secret aria da Receita Federal;  

f) Certi dão Negati va de Débit os da Fazenda Est adual;  

g) Certi dão Negati va de Débit os da Dí vi da Ati va da Fazenda Est adual;  

h) Cart ão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurí dica - CNPJ;  

i) Certi dão Negati va de Débit os Trabal histas – CNDT.  

j) Certi dão Negati va da Fazenda Muni ci pal;  

k) Certi dão Negati va Dí vi da Ati va Muni ci pal;  

15. 2.   A Not a Fiscal/ Fat ura que for apresent ada com erro será devol vi da ao 

contratado para retificação e apresent ação.  

15. 3.  Não será efet uado qual quer paga ment o enquant o houver pendênci a de 

liqui dação da obri gação, e m virt ude de penali dade i mposta à CONTRATADA ou 

inadi mpl ência contrat ual, incl usi ve quando for constatada di vergência ou 

irregul ari dade na document ação apresent ada.  

15. 4.  Não serão efet uados quaisquer paga ment os enquant o perdurar pendênci a de 

liqui dação de obri gações e m virt ude de penali dades i mpost as ao proponent e ou 

inadi mpl ência contrat ual. 

 

16.  DOS PRAZOS E CONDI ÇÕES DE EXECUÇÃO/ ENTREGA DO OBJETO 

CONTRATADO.   

16. 1.  Contrat o resultant e do processo licitat óri o terá vigênci a de 12 (doze) meses 

cont ados a partir da assi nat ura do contrat o.  

16. 2.  O prazo de entrega/ execução se dará confor me Termo de Referênci a – ANEXO 

I.  

16. 3.  Toda prorrogação de prazo deverá ser j ustificada por escrit o e previ ament e 

aut orizada pel a Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA, devendo a solicitação ser 

enca mi nhada até 15 (quinze) di as ant eri ores ao venci ment o do prazo de entrega 

esti pulado.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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17.  DAS SANÇÕES ADMI NI STRATI VAS.  

17. 1.  Em caso de atraso i nj ustificado na execução do contrat o ou pel a i nexecução das 

condi ções estabel eci das, ou execução i nsatisfat ória da Prestação do servi ço, atrasos, 

o mi ssões e outras fal has suj eitar-se-á a CONTRATADA às segui nt es penalidades: 

a) Advertênci a por escrit o sobre o descumpri mento de contrat os e outras obri gações 

assumi das e a det er mi nação de adoção das necessárias medi das de correções; 

17. 2.  Mult a, aplicada nos seguint es li mites:  

a) 0, 3 % (três déci mos por cent o) por di a, até o 30 (trigési mo) di a de atraso, sobre o val or do 

servi ço não realizado;  

b) 20 % (vi nt e por cent o) sobre o val or do servi ço não realizado, no caso superi or a 30 (tri nt a) 

di as, com a consequent e rescisão do contrat o.  

17. 3.  Suspensão te mporária para partici par e m licitação promovi das pel a Prefeitura 

Muni ci pal de Graj aú/ MA e i mpedi ment o de contratar com a Ad mi nistração Públi ca 

Muni ci pal, pel o prazo de até 2 (dois) anos nos termos da lei Federal nº 8. 666/ 93.   

17. 4.  Decl aração de i ni donei dade para partici par de licitação e assi nar contrat os co m 

a Ad mi nistração Pública, pel o prazo previst o no i nciso ant eri or ou até que o 

contratado cumpra as condi ções de reabilitação; e/ou  

17. 5.  I mpedi ment o para participar de licitação e assi nar contrat os com o Muni cípi o 

pel o prazo de até 5 (ci nco) anos e descredenci a ment o do Cadastro de Fornecedores 

por i gual prazo.  

17. 6.  As penali dades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral 

de Fornecedores da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú/ MA.    

17. 7.  Se o val or das multas não for pago ou depositado na Cont a Úni ca do Tesour o, 

será aut omatica ment e descont ado de qual quer fat ura ou crédit o a que a 

CONTRATADA vi er a fazer j us. 

 

18.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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18. 1.  A present e despesa possui adequação orça ment ária e fi nanceira, e deverá ocorrer 

por cont a das Dot ações Orça ment árias a serem i nfor madas no moment o da 

contratação. (§ 2º do art.7º, Decret o Federal nº 7.892/ 2013). 17.  

 

19.  DAS DI SPOSI ÇÕES GERAI S.  

19. 1.  Event ual di vergênci a entre as i nfor mações const ant es no siste ma 

GRAJ AULI CI TA e as do present e edital, será levado e m consi deração aquel as 

const ant es no present e i nstrument o convocat óri o, e seus anexos.  

19. 2.  O present e Edital e seus Anexos, be m como a propost a dos licitant es vencedores, 

farão parte i ntegrante do Contrat o, independent e ment e de transcrição.  

19. 3.  É facultado ao Pregoeiro ou a Aut ori dade Superi or, em qual quer fase da 

licitação, a promoção de dili gênci a destinada a esclarecer ou compl e ment ar a 

instrução do processo, vedada a i ncl usão post eri or de document o ou i nfor mação que 

deveria const ar no at o da sessão pública; e ai nda:  

19. 4.  Soli citar aos set ores compet ent es a elaboração de pareceres técnicos desti nados 

a funda ment ar as decisões; 

19. 5.  No j ul ga ment o das propost as e da habilitação, sanar erros ou fal has que não 

altere m a subst ânci a das pr opost as, dos documentos e sua vali dade j urí dica, medi ant e 

despacho funda ment ado e acessí vel a t odos os i nteressados; e 

19. 6.  Rel evar omi ssões purament e for mais observadas na document ação e na 

pr opost a, desde que não contrarie m a legislação vigente e não compr omet am a lisura 

da licitação.  

19. 7.  Qual quer pedi do de esclareci ment o e m rel ação a event uais dúvi das na 

interpretação do present e Edital e seus Anexos, deverá ser envi ada ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis ant eriores à dat a desi gnada para abert ura da sessão públi ca, 

excl usi va ment e por mei o eletrôni co vi a i nternet, no endereço i ndi cado no Edital.  

19. 8.  O pregoeiro responderá aos pedi dos de escl areciment os no prazo de dois dias 

út eis, cont ado da dat a de recebi ment o do pedi do, e poderá requisitar subsí dios for mai s 

aos responsáveis pel a elaboração do edital e dos anexos.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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19. 9.  As i mpugnações e pedidos de esclareci ment os não suspende m os prazos 

previst os no certa me.  

19. 10.  A concessão de efeito suspensi vo à i mpugnação é medi da excepci onal e deverá 

ser moti vada pel o pregoeiro, nos aut os do processo de licitação.  

19. 11.  Fi ca assegurado à Prefeitura Muni ci pal de Graj aú/MA,  o direit o de, no i nt eresse 

da Ad mi nistração, anul ar ou revogar, a qual quer tempo, no t odo ou em part e, a 

present e licitação, dando ci ênci a aos partici pant es, na for ma da legislação vigente.  

19. 12.  Os proponent es são responsáveis pel a fi deli dade e legiti mi dade das i nfor mações 

e dos document os apresent ados e m qual quer fase da licitação.  

19. 13.  Não havendo expedi ent e ou ocorrendo qual quer fato superveni ente que i mpeça 

a realização do certa me na dat a marcada, a sessão será aut omatica ment e transferi da 

para o pri meiro di a útil subsequent e, no mesmo horári o e l ocal anteri or ment e 

estabel eci do, desde que não haj a comuni cação do Pregoeiro e m contrári o.  

19. 14.  Na cont age m dos prazos estabel eci dos neste Edital e seus Anexos, excl uir-se-á 

o di a do i níci o e i ncl uir-se-á o do venci ment o. Só se i ni cia m e vence m os prazos e m 

di as de expedi ent e na Prefeitura Muni ci pal de Grajaú/ MA.   

19. 15.  O desat endi ment o de exi gênci as for mais não essenciais não i mport ará no 

afasta ment o do licitant e, desde que seja m possí veis a aferição da sua qualificação e a 

exat a compreensão da sua propost a, durante a realização da sessão pública de Pregão.   

19. 16.  Os proponent es são responsáveis pel a fi deli dade e legiti mi dade das i nfor mações 

e dos document os apresent ados e m qual quer fase da licitação.  

19. 17.  Aos casos omi ssos aplicar-se-ão as de mai s disposições const ant es da Lei Federal 

nº 10. 520/ 2002 e subsi diaria ment e da Lei nº 8. 666/ 93.   

19. 18.  Em caso de di vergência entre disposi ções deste Edital e de seus anexos ou 

de mai s peças que compõe m o processo, prevalecerá as deste Edital.  

19. 19.  A Contratada deve cumprir as nor mas de desenvolvi ment o sustent ável (art. 3º, 

Lei Federal nº 8. 666/ 93).  

19. 20.  Est e edital e seus anexos estão à disposi ção dos interessados na COMI SSÃO 

PERMANENTE DE LI CI TAÇÃO – CPL da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú/ MA,  de 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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segunda-feira a sext a-feira das 08: 00 às 12: 00 horas onde poderão ser consultados 

grat uita ment e, be m como no endereço eletrônico: htt ps:// www. graj au. ma. gov. br, 

htt ps:// www6.t ce. ma. gov. br/sacop/ muralsite/ mural.zul  e GRAJ AULI CI TA.com. br.  

19. 21.  Ao adquirir o edital, o i nteressado deverá decl arar o endereço e m que receberá 

notificação e ai nda comuni car qual quer mudança post eri or, sob pena de reput ar-se 

váli da a notificação encami nhada ao endereço forneci do.  

 

20.  DO ADI AMENTO,  REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LI CI TAÇÃO.  

20. 1.  A Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA ou pessoa por ele desi gnada, poderá 

revogar a presente licitação por razões de int eresse público decorrente de fat o 

superveni ente devi da ment e compr ovado, perti nent e e suficient e para j ustificar tal 

condut a, ou anul á-la por ilegali dade, de ofíci o ou por provocação de terceiros, 

medi ant e parecer escrito e devi da ment e fundament ado, be m como adi á-l a ou 

pr orrogar o prazo para recebi ment o das propostas, se m que cai ba às empresas 

licitant es quaisquer reclamações ou direitos a i ndeni zação ou ree mbol so.  

 

21.  DOS ACRÉSCI MOS E SUPRESSÕES 

21. 1.  A e mpresa contratada fica obri gada a aceitar, nas mes mas condi ções 

contrat uais, os acrésci mos ou supressões sobre as quanti dades, de até 25% ( vi nt e e 

ci nco por cent o) do val or inicial at ualizado do contrat o.  

 

22.  DA FORMA DE FORNECI MENTO/ EXECUÇÃO E LOCAL DA 

ENTREGA/ REALI ZAÇÃO DOS SERVI ÇOS.   

22. 1.  A mi nut a do contrat o ( ANEXO II) que i ntegra o present e edital para t odos os 

fi ns e efeitos de direit o, be m como o ter mo de referência, regul a ment ará as condi ções 

da for ma de forneci mento, recebi ment o, be m como prazo e l ocal da entrega. Após 

assi nat ura do contrat o ou outros i nstrument os hábeis, a empresa contratada deverá 

iniciar o forneci ment o.  

 

23.  DOS ANEXOS.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
http://www.grajau.ma.gov.br/
https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul
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23. 1.  Constit ue m anexos do edital e del e faze m parte i ntegrant e, independent e mente 

de transcrição, os segui ntes anexos:  

a) Anexo I – Ter mo de referência;  

b) Anexo II – Model o de Declaração Conj unt a;  

c) Anexo III – Model o de Declaração de Locali zação e Funci ona ment o;  

d) Anexo I V – Model o de Propost a Co merci al.  

e) Anexo V – Mi nut a do Contrat o.  

f) Anexo VI – Mi nut a da ata de registro de preços 

 

Co mi ssão Per manent e de Licitação da Prefeitura Muni ci pal de Graj aú, Estado do 

Mar anhão, e m 26 de janeiro de 2023.  

 

 

 

_____________________________________ 

Merci al Li ma de Arruda 

            Prefeit o Muni ci pal de Graj aú- MA.  
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TERMO DE REFERENCI A  
 

1.  DO OBJETO 

1. 1.  1. 1. Constit ui objet o do present e Ter mo de Referência a FUTURA E EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI ALI ZADA NA REALI ZAÇÃO DE 

EVENTOS E SERVI ÇO DE CERI MONI AL DE I NTERESSE DESTA 

ADMI NI STRAÇÃO PÚBLI CA DE GRAJAÚ/ MA,  confor me especificações e 

quanti dades estabel eci das abai xo:  

 

I TEM DESCRI ÇÃO UND QTD 
VLR 

UNI T.  
VLR TOTAL 

1.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME LOCAL 

durant e as festi vi dades do carnaval, com at uação 

dentro dos li mit es do Estado do Maranhão com 

CD e/ ou DVD gravado, com excel ent e 

repert óri o variado nos estil os axé e/ ou sertanej o 

uni versitári o e/ ou forró e/ ou pop rock e/ ou 

sa mba e/ ou pagode e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe 

de "assistentes de palco" e músicos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado 

UNI D.  5 R$ 4. 460, 56 R$ 22. 302, 80 

2.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME LOCAL 

durant e as festi vi dades do Aniversári o da 

ci dade, com at uação dentro dos li mit es do 

Est ado do Maranhão com CD e/ ou DVD 

gravado, com excel ent e repertóri o variado nos 

estil os axé e/ ou sertanej o uni versitári o e/ ou forró 

e/ ou pop rock e/ ou sa mba e/ ou pagode e/ ou 

internaci onal. Equi pe de "assist entes de palco" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado 

UNI D.  5 R$ 3. 224, 66 R$ 16. 123, 32 

3.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME LOCAL, 

durant e as festi vi dades Juni nas, com at uação 

dentro dos li mit es do Estado do Maranhão com 

CD e/ ou DVD gravado, com excel ent e 

repert óri o variado nos estil os axé e/ ou sertanej o 

uni versitári o e/ ou forró e/ ou pop rock e/ ou 

sa mba e/ ou pagode e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe 

de "assistentes de palco" e músicos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado 

UNI D.  6 R$ 3. 152, 92 R$ 18. 917, 54 

4.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME LOCAL, 

durant e o réveillon, Co m at uação dentro dos 

li mit es do Estado do Maranhão com CD e/ ou 

DVD gravado, com excel ent e repert óri o variado 

nos estil os axé e/ ou sertanej o uni versitári o e/ ou 

forró e/ ou pop rock e/ ou sa mba e/ ou pagode 

e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe de "assistentes de 

UNI D.  3 R$ 4. 710, 14 R$ 14. 130, 42 

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 32 

pal co" e músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado 

5.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME LOCAL, 

se m dat as defi ni das, com at uação dentro dos 

li mit es do Estado do Maranhão com CD e/ ou 

DVD gravado, com excel ent e repert óri o variado 

nos estil os axé e/ ou sertanej o uni versitári o e/ ou 

forró e/ ou pop rock e/ ou sa mba e/ ou pagode 

e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe de "assistentes de 

pal co" e músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado 

UNI D.  6 R$ 2. 661, 16 R$ 15. 966, 94 

6.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME 

REGI ONAL, durant e as festi vidades do 

carnaval, com at uação al é m dos li mit es do 

Est ado do Maranhão com CD e/ ou DVD 

gravado, com excel ent e repertóri o variado nos 

estil os MPB e/ ou sertanej o universitári o e/ ou 

forró. Equi pe de "assistentes de pal co" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

UNI D.  3 
R$ 

18. 035, 83 
R$ 54. 107, 50 

7.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME 

REGI ONAL, durant e as festi vidades de 

ani versári o da ci dade, com at uação al é m dos 

li mit es do Estado do Maranhão com CD e/ ou 

DVD gravado, com excel ent e repert óri o variado 

nos estil os MPB e/ ou sertanejo uni versitári o 

e/ ou forró. Equi pe de "assistentes de palco" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

UNI D.  2 
R$ 

15. 140, 01 
R$ 30. 280, 03 

8.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME 

REGI ONAL, durant e as festi vidades j uni nas, 

co m at uação al é m dos li mit es do Est ado do 

Mar anhão com CD e/ ou DVD gravado, com 

excel ent e repert óri o variado nos estil os MPB 

e/ ou sertanej o uni versitári o e/ou forró. Equi pe 

de "assistentes de palco" e músicos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado.   

UNI D.  2 
R$ 

15. 170, 00 
R$ 30. 340, 00 

9.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME 

REGI ONAL, durant e o réveillon, com at uação 

al é m dos li mit es do Estado do Mar anhão com 

CD e/ ou DVD gravado, com excel ent e 

repert óri o variado nos estil os MP B e/ ou 

sertanej o uni versitári o e/ ou forró. Equi pe de 

"assistentes de palco" e músi cos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado.   

UNI D.  2 
R$ 

18. 004, 73 
R$ 36. 009, 45 

10.   Sho w de Banda Musi cal de RENOME 

REGI ONAL, e m dat as não defi ni das, com 

at uação al é m dos li mit es do Estado do 

Mar anhão com CD e/ ou DVD gravado, com 

excel ent e repert óri o variado nos estil os MPB 

UNI D.  2 
R$ 

15. 512, 51 
R$ 31. 025, 01 

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 33 

e/ ou sertanej o uni versitári o e/ou forró. Equi pe 

de "assistentes de palco" e músicos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado.   

11.   Sho w de Banda Musi cal ou Cant or Sol o de 

RENOME NACI ONAL durante as festivi dades 

carnaval escas, com at uação alé m dos li mit es do 

Est ado do Maranhão com CD e/ ou DVD 

gravado, com excel ent e repertóri o variado nos 

estil os MPB e/ ou sertanej o universitári o e/ ou 

forró e/ ou pop rock, e/ ou sa mba e/ ou pagode 

e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe de "assistentes de 

pal co" e músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

UNI D.  3 
R$ 

153. 505, 45 
R$ 460. 516, 35 

12.   Sho w de Banda Musi cal ou Cant or Sol o de 

RENOME NACI ONAL, durant e as festi vi dades 

do ani versári o da ci dade, com at uação al é m dos 

li mit es do Estado do Maranhão com CD e/ ou 

DVD gravado, com excel ent e repert óri o variado 

nos estil os MPB e/ ou sertanejo uni versitári o 

e/ ou forró e/ ou pop rock, e/ ou sa mba e/ ou 

pagode e/ ou i nt ernaci onal. Equi pe de 

"assistentes de palco" e músi cos, dançari nos, 

cant ores, guitarra, contrabai xo, bateria, 

percussão e tecl ado.   

UNI D.  2 
R$ 

45. 349, 11 
R$ 90. 698, 22 

13.   Sho w de Banda Musi cal ou Cant or Sol o de 

RENOME NACI ONAL, durant e as festi vi dades 

juni nas, com at uação al é m dos li mit es do Estado 

do Maranhão com CD e/ ou DVD gravado, com 

excel ent e repert óri o variado nos estil os MPB 

e/ ou sertanej o uni versitári o e/ou forró e/ ou pop 

rock, e/ ou sa mba e/ ou pagode e/ ou 

internaci onal. Equi pe de "assist entes de palco" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

UNI D.  1 
R$ 

43. 552, 14 
R$ 43. 552, 14 

14.   Sho w de Banda Musi cal ou Cant or Sol o de 

RENOME NACI ONAL, durant e o réveillon, 

co m at uação al é m dos li mit es do Est ado do 

Mar anhão com CD e/ ou DVD gravado, com 

excel ent e repert óri o variado nos estil os MPB 

e/ ou sertanej o uni versitári o e/ou forró e/ ou pop 

rock, e/ ou sa mba e/ ou pagode e/ ou 

internaci onal. Equi pe de "assist entes de palco" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

UNI D.  1 
R$ 

47. 715, 91 
R$ 47. 715, 91 

15.   Sho w de Banda Musi cal ou Cant or Sol o de 

RENOME NACI ONAL, se m dat as defi ni das, 

co m at uação al é m dos li mit es do Est ado do 

Mar anhão com CD e/ ou DVD gravado, com 

excel ent e repert óri o variado nos estil os MPB 

e/ ou sertanej o uni versitári o e/ou forró e/ ou pop 

rock, e/ ou sa mba e/ ou pagode e/ ou 

UNI D.  2 
R$ 

43. 636, 68 
R$ 87. 273, 36 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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i nternaci onal. Equi pe de "assist entes de palco" e 

músi cos, dançari nos, cant ores, guitarra, 

contrabai xo, bateria, percussão e tecl ado.   

16.   Sho w de Cant or Sol o de RENOME LOCAL, 

se m dat as defi ni das, com at uação dentro dos 

li mit es do Estado do Maranhão, com excel ent e 

repert óri o variado nos estil os axé e/ ou sertanej o 

uni versitári o e/ ou forró e/ ou pop rock e/ ou 

sa mba e/ ou pagode e/ ou i nt ernaci onal e/ ou 

brega.  

UNI D.  6 R$ 2. 098, 20 R$ 12. 589, 22 

17.   Danças Regi onais e Gr upos Fol cl óricos, a 

exe mpl o de Bu mba- meu- boi, quadril has, 

cari mbó, e de mai s danças e outras expressões 

cult urais 

UNI D.  15 R$ 2. 979, 14 R$ 44. 687, 15 

18.   CONFECÇÃO E MONTAGEM DE 

DECORAÇÃO GERAL, execução dos serviços 

de mont age m da estrut ura de decoração no l ocal 

do espaço festi vo, compreendendo arranj o típi co 

de cada festa. 

UNI D.  15 R$ 2. 650, 00 R$ 39. 750, 00 

19.   Decoração de São João t oda a área do arrai al 

cont endo, - Bandeiri nhas de cores variadas, 

confecci onada plástico, sendo de 20c m no 

máxi mo a distância entre uma bandeiri nha e 

outra, fixadas e m cordão resistent e, totalizando 

1. 000 ( mil) metros de cordão e m li nha reta, cada 

bandeiri nha deve possuir no míni mo 15c m x 

10c m ( A x L). 

- Confecção de 08 (oit o) bol as, com estrut ura de 

ferro e revesti da e m mal ha nas cores verde e 

a marel o, medi ndo 1, 5m de diâmet ro cada; 

- 50 (ci nquent a) Bal ões sanfonados, 

confecci onado e m papel, ara me e nyl on, com 

di mensões mí ni mas 28, 0 x 16,0 c m cada;  

- 50 (ci nquent a) Bol as, estil o bol a de fut ebol, 

fabricada e m vi nil, com di mensões mí ni mas de 

50 c m de diâ metro 

UNI D.  6 R$ 2. 566, 42 R$ 15. 398, 52 

20.   Decoração de Carnaval 2, - Confecção de 02 

(dois) bonecos, sendo um ti po pi errot e o outro 

tipo col ombi na, medi ndo 2, 80m de alt ura, 

fabricado e m ferro, isopor e teci do, devendo o 

mes mo ser fixado e m base de ferro na altura de 

2, 60 m do sol o. (incl uso t odo o mat erial e mão 

de obra). 

UNI D.  10 R$ 330, 72 R$ 3. 307, 20 

21.   SI STEMA DE I LUMI NAÇÃO DO PALCO DE 

PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO 

DAS BANDAS, CONFORME ABAI XO: 1 

MES AS PI LOT 2000; 6 LAMPADAS PAR 64; 

2 PAR LED 54X 3 WATTS; 1 ESTROBOS 

DMX 3000 WATTS; 1 MAQUI NAS DE 

FUMAÇA DMX 512 

UNI D.  10 R$ 2. 941, 64 R$ 29. 416, 37 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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22.   SI STEMA DE I LUMI NAÇÃO DO PALCO DE 

MÉDI O PORTE PARA APRESENTAÇÃO 

DAS BANDAS, CONFORME ABAI XO: 2 

MES AS PI LOT 2000; 24 LAMP ADAS PAR 

64; 20 PAR LED 54X 3 WATTS; 6 

ELI PSOI DAL; 4 ESTROBOS DMX 3000 

WATTS; 2 MAQUI NAS DE FUMAÇA DMX 

512; 2 CANHÃO SEGUI DOR HMI 1200;  

8 MI NI BRUTS; 4 LAMP ADAS 100 Q30 

ALI MI NI O E ACESSORI OS PARA 2 

GRI DES; 10 PRATI CAVÉI S ROSCO.  

A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 6 horas ant es do i ni cio do event o.  

UNI D.  10 R$ 3. 848, 17 R$ 38. 481, 67 

23.   SI STEMA DE I LUMI NAÇÃO DO PALCO DE 

GRANDE PORTE PARA APRESENTAÇÃO 

DAS BANDAS, CONFORME ABAI XO: 2 

MES AS PI LOT 2000; 36 LAMP ADAS PAR 

64; 30 PAR LED 54X 3 WATTS; 8 

ELI PSOI DAL; 6 ESTROBOS DMX 3000 

WATTS; 2 MAQUI NAS DE FUMAÇA DMX 

512; 4 CANHÃO SEGUI DOR HMI 1200; 8 

MI NI BRUTS 4 LAMP ADAS 

120 Q30 ALI MI NI O E ACESSORI OS PARA 2 

GRI DES 

 15 PRATI CAVÉI S ROSCO.  

A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 6 horas ant es do i ní cio do event o.  

UNI D.  10 R$ 6. 612, 49 R$ 66. 124, 93 

24.   Pal co pequeno port e, medi ndo no mí ni mo 05 m x 

06 m, piso com 01 m de altura do chão, sendo 

ai nda compl eta ment e revesti do com carpete.  

A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 6 horas ant es do i ní cio do event o.  

UNI D.  10 R$ 1. 862, 52 R$ 18. 625, 17 

25.   Pal co de MEDI O port e, medi ndo no mí ni mo 

06 m x 08 m, piso com 01 m de alt ura do chão, 

sendo ai nda compl eta ment e revesti do com 

carpet e. A mont age m deverá est ar concl uí da 

co m no mí ni mo 6 horas ant es do i ní ci o do 

event o.  

UNI D.  5 R$ 2. 588, 62 R$ 12. 943, 12 

26.   Pal co de Grande Porte: 

- Medi ndo no mí ni mo 13 m x 11 x 08 m ( L x P x 

A), model o concha, estrut ura toda e m aço 

gal vani zado, cobert a branca em l ona 

vul cani zadas com Il hós, l onas laterais e fundo 

fechados, piso com 02 m de altura do chão, t odo 

e m ferrage m 50x50 e compensado de no 

mí ni mo 15 mm,  sendo ai nda co mpl eta ment e 

revesti do com carpete, ca marim para artista 

medi ndo no mí ni mo 5mx5 m co m Ar 

Condi ci onado). A mont age m deverá estar 

concl uí da com no mí ni mo 6 horas antes do 

iníci o do event o.  

UNI D.  5 R$ 7. 059, 67 R$ 35. 298, 33 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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27.   SI STEMA DE SONORI ZAÇÃO DE 

PEQUENO PORTE PARA APRESENTAÇÃO 

DAS BANDAS, CONFORME ABAI XO:  

 MESAS DE SOM: 1 CONSOLE DI GI TAL 

DI GI DESI GN VENUE MI XRACK 48X32 

COM 3 DSPs; 1 CONSOLE DI GI TAL  

ALLEN&HEATH  I LI VE 112 48X 24; PA 02 

CAI XAS LI NE ARRAY J BL VL3200; 

AMPLI FI CAÇÃO DI GI TAL POWERTEC 4X 

1000 WATTS; 02 CAI XAS SUB WOOFER J BL 

VL3600; AMPLI FI CAÇÃO SLI M ETELJ 

10. 000 WATTS MONI TOR; 2 CAI XAS LI NE 

ARRAY J BL SELENI UM LH 1210.    

MI CROFONES: 8 MI CS SENNREI SER e835; 

1 KI T MI CS SENNREI SER; 2 MI CS AKG D-

112 

 A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 06 (seis) horas ant es do i ní ci o do 

event o. A composi ção dest e sist e ma deverá 

cont er: cai xas de som, a mplificadores, 

mi crofones, mesas de som e de mai s 

equi pa ment os necessári os para mont age m do 

mes mo.  

UNI D.  5 R$ 5. 116, 90 R$ 25. 584, 50 

28.   SI STEMA DE SONORI ZAÇÃO DE MEDI O 

PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS 

BANDAS, CONFORME ABAI XO:  

 MESAS DE SOM: 1 CONSOLE DI GI TAL 

DI GI DESI GN VENUE MI XRACK 48X32 

COM 3 DSPs; 1 CONSOLE DI GI TAL  

ALLEN&HEATH  I LI VE 112 48X 24; 2 

CONSOLE DI GI TAL SOUNDCRAFT VI 3000 

64X 27; 1 CONS OLE DI GI TAL YAMAHA 

CL3 56 X 32; 2 PROCESSADORES BSS FDS 

366T; 1 PROCESSADORES DBX 4800; 2 

PROCESSADORES DBX VENU360; 2 

PROCESSADORES DBX 260; 1 

PROCESSADOR HOTSOUND DMS8 

PA: 12 CAI XAS LI NE ARRAY J BL VL3200 

AMPLI FI CAÇÃO DI GI TAL POWERTEC 4X 

4000 WATTS; 08/ CAI XAS SUB WOOFER 

J BL VL3600 

AMPLI FI CAÇÃO SLI M ETELJ 10. 000 

WATTS 

 MONI TOR; 1 CAI XAS LI NE ARRAY J BL 

SELENI UM LH 1210; 2 CAI XAS SB- 850; 2 

POWER PLAY BEHRI NGER HA8000 COM 

FONES PORTAPRO E AKG 

BACKLI NE; 1 SET CONTRA- BAI XO GK800 

C/ CAI XAS 410bs e 115b; 1 SET CONTRA-

BAI XO HARTK SYSTE M  HA5500 C/ 

CAI XAS XL 410 E 115 

1 AMPLI FI CADOR DE GUI TARRA FENDER 

UNI D.  5 R$ 6. 077, 91 R$ 30. 389, 55 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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T WI N REVERB; 1 SET GUI TARRA 

MARS HAL J CM900 

1 AMPLI FI CADOR DE GUI TARRA J AZZ 

CHORUS 

1 AMPLI FI CADOR DE GUI TARRA TUBE 

ONE  1 AMPLI FI CADOR DE ACORDEON 

PEVEY KBA 300 

MI CROFONES; 8 MI CS SENNREI SER e835; 

1 KI T MI CS SENNREI SER; 2 MI CS AKG D-

112 

A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 06 (seis) horas ant es do i ní ci o do 

event o. A composi ção dest e sist e ma deverá 

cont er: cai xas de som, a mplificadores, 

mi crofones, mesas de som e de mai s 

equi pa ment os necessári os para mont age m do 

mes mo.  

29.   SI STEMA DE SONORI ZAÇÃO DE GRANDE 

PORTE PARA APRESENTAÇÃO DAS 

BANDAS, CONFORME ABAI XO:  

 MESAS DE SOM: 1 CONSOLE DI GI TAL 

DI GI DESI GN VENUE MI XRACK 48X32 

COM 3 DSPs; 1 CONSOLE DI GI TAL  

ALLEN&HEATH  I LI VE 112 48X 24; 2 

CONSOLE DI GI TAL SOUNDCRAFT VI 3000 

64X 27; 1 CONSOLE DI GI TAL YAMAHA 

CL3 56 X 32; WERTEC 4X 4000 WATTS; 08 

CAI XAS SUBWOOFER J BL VL3600; 

AMPLI FI CAÇÃO SLI M ETELJ 10. 000 

WATTS 

 MONI TOR; 2 CAI XAS LI NE ARRAY J BL 

SELENI UM LH 1210; 4 CAI XAS SB- 850; 2 

MONI TORES DE PALCO MODELO S M- 400; 

8 MONI TORES EV 1502 2 

1 MONI TOR P/ BATERI A ACTI VE sky SKY 

SOUND 1000 2x15” + TI 2  2 SUB 850 2x18”; 

4 POWER PLAY BEHRI NGER HA8000 COM 

FONES PORTAPRO E AKG 

 MI CROFONES: 6 MI CS SENNREI SER e835; 

1 KI T MI CS SENNREI SER; 1 MI CS AKG D-

112 

1 MI CS SHURE S M 81; 2 MI CS AKG c- 1000; 

1 KI T BATERI A  7 MI CS SHURE; 1 KI T 5 

MI CS SHURE; 2 MI CS SEM FI O S M- 58 

 A mont age m deverá estar concl uí da com no 

mí ni mo 06 (seis) horas ant es do i ní ci o do 

event o. A composi ção dest e sist e ma deverá 

cont er: cai xas de som, a mplificadores, 

mi crofones, mesas de som e de mai s 

equi pa ment os necessári os para mont age m do 

mes mo.  

UNI D.  5 R$ 9. 595, 47 R$ 47. 977, 35 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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30.   GERADORES: LOCAÇÃO DE GERADOR 

DE ENERGI A ELÉTRI CA. GERADOR DE 

180 KVA SI LENCI ADO.  A mont age m deverá 

est ar concl uí da com no mí ni mo 06 (seis) horas 

ant es do i ní ci o do event o 

UNI D.  8 R$ 4. 601, 70 R$ 36. 813, 63 

31.   CONTRATAÇÃO DE SERVI ÇO DE APOI O 

OPERACI ONAL. Contrat ação de pessoa 

trei nada e preparada para dar suport e ao event o 

co mpreendo o serviço de li mpeza, e de mai s 

profissi onais necessári os a vi abili dade do 

event o.  

UNI D.  200 R$ 260, 43 R$ 52. 085, 33 

32.   BANHEI RO QUÍ MI CO. Banheiro quí mi co 

indi vi dual, portátil, com montage m, manut enção 

di ária e des mont age m, e m polietileno ou 

mat erial si mil ar, com tet o transl úci do, 

di mensões mí ni mas de 1, 16 m de frent e X 1, 22m 

de fundo X 2, 10m de alt ura, co mpost o de cai xa 

de dejet o, porta papel hi gi êni co, piso anti-

derrapant e, i dentificação asc/fe m), pont o de 

ventilação nat ural e fecha mento com 

identificação de ocupado, para uso do publico 

e m geral. 

UNI D.  50 R$ 364, 21 R$ 18. 210, 50 

33.   Equi pa ment o de som/ sonori zação para event os 

e m l ocal abert o e/ ou fechado - até 1000 

partici pant es. Mesa de som c/16 canais, 

a mplificador pot ênci a 400 WRMS; 2 cai xas 

acústicas de 200 WRMS co m tripé e pedestal 

ti po girafa p/ mi crofone.  

UNI D.  10 R$ 4. 083, 09 R$ 40. 830, 90 

34.   Tel a com estrut ura de Box truss. Tel a 300" 

Ci nefol d (4, 5 x 6, 0 m) - com estrut ura de box 

truss. 

UNI D.  10 R$ 74, 57 R$ 745, 70 

35.   Tenda 10x10 m, i nst alada, para proteção e 

estrut ura necessária. 
UNI D.  10 R$ 2. 367, 55 R$ 23. 675, 53 

36.   Tenda 4x4 m, inst alada, para proteção e estrut ura 

necessária. 
UNI D.  10 R$ 956, 10 R$ 9. 561, 00 

37.   Espaço para reuni ão, cli matizado, com 

sanitári os, com área para eventos, com 

capaci dade para, no Mí ni mo, 200 pessoas. E, 

que tenha docu ment ação para reuni ão de 

público.  

UNI D.  5 R$ 3. 554, 76 R$ 17. 773, 78 

38.   Mestre de Ceri môni as, com experi ência 

co mpr ovada. Deverá conduzir a abert ura dos 

event os e quando solicitado, CONTRATANTE.  

O profissi onal deverá possuir desenvolt ura e 

experi ênci a para a apresent ação de event os, com 

conheci ment o de nor mas do Ceri moni al Público, 

possuir características de i mprovi sador, ter 

segurança e conhecer be m os passos do event o, 

ter cui dado com a aparênci a, discrição e 

sobri edade, post ura corret a e trajar roupas be m 

tal hadas e discret as. 

UNI D.  20 R$ 295, 63 R$ 5. 912, 67 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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39.   Garçon/ Garçonet e, profissi onal experient e, 

di nâ mi co, devi da ment e trajado com roupa 

cl ássica para atender com presteza às 

solicitações de aut ori dades, convi dados e de mai s 

partici pant es do event o.  

UNI D.  50 R$ 170, 70 R$ 8. 535, 00 

40.   Toal ha de mesa Branca ou colori da, confor me 

especificação da CONTRATANTE, com 

quali dade e acaba ment o superior a ser col ocadas 

sobre as mesas durant e o al moço/jant ar. 

UNI D.  250 R$ 33, 96 R$ 8. 489, 17 

41.   Conj unt o de Mesas com 06 Cadeiras de pl ástico 

co m forro, para convi dados das mesas 

adj acent es, e m pl ástico com certificação e 

nor mas Inmetro.  

UNI D.  250 R$ 24, 10 R$ 6. 025, 83 

42.   Conj unt o de Mesas com 08 Cadeiras de pl ástico 

co m forro, para convi dados das mesas 

adj acent es, e m pl ástico com certificação e 

nor mas Inmetro.  

UNI D.  125 R$ 32, 18 R$ 4. 022, 08 

43.   Coffee break por pessoa: devendo at ender no 

mí ni mo a segui nte sugestão:  

Bebi da: Café com e se m açúcar, água, chá 

e m sache  (03  sabores),  suco  nat ural  da  frut a  

ou i ndustrializado  lí qui do  não  gaseificado  e m 

cai xa  de  1  lt,  (laranj a,  abacaxi,  caj u,  goiaba, 

pêssego, manga, uva e maracujá) tradici onal e 

light,  água  mi neral,  leite  com  chocol at e  e m 

pó.  

Co mi da: pão de queij o, enroladi nho de queij o 

co m  coco,  biscoit o  de  queijo,  rosqui nhas 

di versas,  bol o  de  chocol at e  co m  cal da  de 

chocol at e, bol o de fubá, bol o de cenoura com 

cal da  de  chocol at e,  mi ni  sanduí che  de  pão 

bri oche,  mi ni  a meri cano,  enrol adi nho  de 

salsicha, salada de frut a. 

UNI D.  500 R$ 36, 10 R$ 18. 048, 33 

44.   
Bol o de ani versári o 10 kg   UNI D.  10 R$ 695, 80 R$ 6. 958, 00 

45.   Buffet  para  Fest a  Juni na por pessoa:  Entrada  

devendo at ender  no  mí ni mo  a  segui nte  

sugest ão: 

Churrasqui nhos variados; Pa monhas (sal, doce e  

à  moda);  Mil ho  cozi do;  Cachorro  quent e; 

Pi poca; Cal dos: Cal do de  feijão  com bacon; 

Cal do de frango  com  mil ho  verde;  Cheiro  

verde; Torradas. 

Doces:  Pé  de  mol eque;  Canjica;  Amendoi m 

torrado;  Al godão  doce;  Maçã  do  a mor; 

Paçoca; Arroz doce, Mané Pelado. Doces:  Pé  de  

mol eque;  Canjica;  Amendoim t orrado;  

Al godão  doce;  Maçã  do  a mor; Paçoca; Arroz 

doce, Mané Pel ado.  

Bebi das:  Refri gerant es:  cola  nor mal,  cola 

zero,  guaraná  nor mal  e  guaraná  zero;  Suco 

UNI D.  200 R$ 44, 95 R$ 8. 989, 33 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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nat ural  da  frut a  e/ ou  i ndustriali zado  líqui do, 

não gaseificado e e mbal ado em cai xi nhas de 1 

lt.  (laranj a, abacaxi, caj u, goiaba, pêssego, 

manga, uva e maracuj á nor mal e li ght); Água 

mi neral (com e se m gás); Quent ão.  

46.   Al moço/Jant ar por pessoa:  

Entrada: Mesa de  frios compl et a com queij os 

vari ados,  presunt o,  chest er,  lo mbi nho 

canadence,  sala mi nho  italiano,  , pat ês  

vari ados,  pães  variados,  ovo  de codorna,  

pal mit o,  azeit onas  variadas,  t omat e seco,  

legu mes  e m  conservas,  frut as  e  etc.; 

Co mi di nhas  di versas;  Sal gados  (frit os, 

assados, fol heados); Canapés di versos; 

Al moço/Jant ar: 02  ti pos arroz  (a deci dir),  filé 

ao  mol ho  (a  deci dir),  frango  (a  deci dir),  02 

massas  (a  deci dir),  salada  (to mat e seco,  

pal mit o,  alface  americana,  agri ão, rúcul a, 

ervil ha fresca; 

 Sobre mesa:  Sorvet e  (sabor  a escol her);  frut as  

da  estação,  Buffet  de  doces (pavês, e 

mousses); Bebi das:  Suco  natural  da  frut a  ou 

industrializado  lí qui do  não  gaseificado  e m 

cai xa  de  1lt  (laranj a,  abacaxi,  caj u,  goiaba, 

pêssego,  maga,  uva  e  maracuj á  nor mal  e 

li ght),  Refri gerant e  de  boa  quali dade  (cola  e 

guaraná nor mal e  li ght), e água mi neral  (com e 

se m gás) 

UNI D.  400 R$ 52, 59 R$ 21. 034, 67 

47.   Al moço/Jant ar tipo Churrasco por pessoa:  

Entrada: Mesa de  frios compl et a com queij os 

vari ados,  presunt o,  chest er,  lo mbi nho 

canadense,  sala mi nho  italiano,  qui be  cru, 

pat ês  variados,  pães  variados,  ovo  de 

codorna,  pal mit o,  azeit onas  vari adas,  tomat e 

seco,  legu mes  e m  conserva,  frut as  e  etc.; 

Sal gados (frit os, assados, fol heados); 

Al moço/Jant ar:  2  ti pos  de  arroz;  Feijão 

tropeiro; Salada; Mandi oca; Farofa; Torres mo; 

Bat at a  frita;  Banana  a  mil anesa;  Serviço 

vol ant e (arroz a pi a mont esa, arroz carret eiro).  

Car nes  assadas di versas  (pi canha, pi canha  ao 

al ho,  frango  coxa  e  sobrecoxa,  fral di nha, 

l ombo,  cupi m  e m  bol a  e  fatiado,  alcatra, 

ma mi nha,  contrafilé,  coração,  ¨baby  bifë , 

frango com bacon, chest er, li ngüi ça de frango, e  

t oscana,  salsicha  recheada,  carneiro  (pernil e  

cost el a),  cost ela  bovi na,  filé  e  frango 

grel hado,  carne  de  sol,  coração  de  frango  e 

et c.). 

Sobre mesa:  Sorvet e  com  caldas  (sabor  a 

escol her); Mousses  (sabor  a  escol her);  Pavês 

(sabor a escol her); frut as da estação;  

UNI D.  200 R$ 61, 68 R$ 12. 336, 67 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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Bebi das:  Refri gerant es:  cola  nor mal,  cola 

zero,  guaraná  nor mal  e  guaraná  zero;  Suco 

nat ural  da  frut a  e/ ou  i ndustrializado  líqui do, 

não gaseificado e e mbal ado em cai xi nhas de 1 

lt.  (laranj a, abacaxi, caj u, goiaba, pêssego, 

manga, uva e maracuj á); Água mi neral (com e 

se m gás). 

48.   Coquet el  com  serviço  vol ante por pessoa:  e  

mesas  de apoi o, mat erial de quali dade  

co mpatí vel  com o  event o,  com  garçons  para  

at endi ment o devi da ment e unifor mi zados.  

Bebi das:  coquet el de  frut as  se m  ál cool,  Suco 

nat ural da frut a ou i ndustrializado líqui do não 

gaseificado  e m  cai xa  de  1lt  (laranj a,  abacaxi, 

caj u, goi aba, pêssego, manga, uva e maracuj á, 

sabores nor mal e  light), gel o, Refri gerant e de 

boa quali dade (col a e guaraná nor mal e li ght), e  

água  mi neral  (com  e  se m  gás),  todos 

servi dos e m copos de vi dro.  

Car dápi o  padrão:  pel o menos  10  (dez)  tipos 

dos  itens  abai xo discri mi nados:  qui be, 

coxi nha, boli nha de queij o, mist o queij o e 

presunt o, mi ni sandui che, pastel zi nho de 

goi abada, rissoles de carne, rissol es de pai xe, 

mi ni bo mbi nha e cart uchi nho.  

UNI D.  500 R$ 40, 50 R$ 20. 248, 33 

49.   Al i ment ação: Lanche 

Sóli dos: 3 opções sal gadas, 3 opções doces; 

Lí qui dos: 2 ti pos de suco nat ural, café com e 

se m leite; 

Incl usos acessóri os necessári os para uso pessoal 

co mo guardanapos, palitos, copos, prat os, 

tal heres.  

UNI D.  3000 R$ 15, 66 R$ 46. 990, 00 

50.   EVENTO ESPORTI VO PEQUENO PORTE: 

Estrut ura relaci onada ao evento, contrat ação de 

pessoal, pre mi ação, troféu, medal has 

contrat ação de árbitros e auxiliares, serviço de 

post o médi co (Pri meiros Socorros). 

UNI D.  20 R$ 6. 266, 84 R$ 125. 336, 87 

51.   EVENTO ESPORTI VO MÉDI O PORTE: 

Estrut ura relaci onada ao evento, contrat ação de 

pessoal, pre mi ação, troféu, medal has 

contrat ação de árbitros e auxiliares, serviço de 

post o médi co (Pri meiros Socorros). 

UNI D.  15 R$ 9. 561, 21 R$ 143. 418, 15 

52.   EVENTO ESPORTI VO GRANDE PORTE: 

Estrut ura relaci onada ao evento, contrat ação de 

pessoal, pre mi ação, troféu, medal has 

contrat ação de árbitros e auxiliares, serviço de 

post o médi co (Pri meiro Socorros). 

UNI D.  15 
R$ 

17. 062, 86 
R$ 255. 942, 90 

53.   Ár vore Lu mi nosa LED Branco Mor no ( Alt ura 

9, 50 m X 4, 00 m Largura) Ár vore l umi nosa de 

9, 5m de alt ura e m for mat o côni co com ca mada 

salient e, abert ura de 0, 40c m, produzi da e m 

estrut ura de aço gal vani zado, co m t ubo 20x20 – 

UNI D.  1 
R$ 

19. 904, 88 
R$ 19. 904, 88 
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30x30 e 30x40 ferros redondos 3/ 8 di vi di do e m 

módul os de 4 metros de alt ura. 

54.   Estrel a 3D ( Alt ura 0, 55m) Lumi noso e m for ma 

de estrela de 5 pont as com visualização 3d, 

produzi do e m estrut ura met álica gal vani zada 

tubos met al on 15x15.  

UNI D.  10 R$ 262, 90 R$ 2. 628, 97 

55.   Anj os com Co met as ( Alt ura 2,70 m X 10, 50 

Co mpri ment o) Conj unt o lumi noso e m for ma de 

Anj os com Co met as, produzi do e m estrut ura 

met álica gal vani zada de t ubos met al on 20x20 

PAR18, ferros chat os  

3/ 8x1/ 8, redondos 3/ 8, cont ornado com 

mangueira lumi nosa LED 13mm e 36 lâ mpadas 

por metro.  

UNI D.  2 R$ 2. 589, 63 R$ 5. 179, 27 

56.   Bol a de Nat al Lu mi nosa Pequena Branca 

( Alt ura 0, 75m X Largura 0, 60m  

X Pr ofundi dade 0, 60 m) produzi da e m 

poli etileno rí gi do parede 5mm com col oração 

extrudada e aplicação de lâ mpada el etrôni ca 15 

Wat ts col ori da de acordo com a cor da bol a.  

UNI D.  3 R$ 369, 68 R$ 1. 109, 05 

57.   Bol a de Nat al Lu mi nosa Grande Branca ( Alt ura 

1, 05 m X Largura 0, 90 m  

X Pr ofundi dade 0, 90 m) produzi da e m 

poli etileno rí gi do parede 5mm com col oração 

extrudada e aplicação de lâ mpada el etrôni ca 15 

Wat ts col ori da de acordo com a cor da bol a.  

UNI D.  3 R$ 767, 28 R$ 2. 301, 83 

58.   Cascat a LED 400 La mp Branca ( Largura 10 m X 

0, 50 Queda + 1m de Cabo) Cascata LED fi xa 

co m 400 lâ mpadas brancas, corrent e 20mA.  

40 W.  Medi ndo 11 metros (10 met ros de 

lâ mpadas) por 0. 50 m de queda assi métrica.  

UNI D.  5 R$ 251, 93 R$ 1. 259, 67 

59.   Ma ngueira Lu mi nosa LED Branca 36 Lâ mpadas 

13 mm.  Mangueira lumi nosa branca LED, com 

36 lâ mpadas por metro, com visualização 360º, 

cobert ura e m PVC co m filtro UV,  13 mm de 

di â metro, com possi bilidade de corte a cada 2 

met ros. 220v.  

UNI D.  22 R$ 29, 91 R$ 657, 95 

60.   

Servi ço de i nstalação, manut enção e retirada UNI D.  1 
R$ 

15. 262, 00 
R$ 15. 262, 00 

     R$ 2. 359. 820, 05 

 

 

2.  DO VALOR ESTI MADO 

2. 1. O val or t otal esti mado para o objet o solicitado será orçado pel o set or compet ent e, e será 

estabel eci do e m função dos preços médi os praticados no mercado, medi ante cot ação de 

preços realizadas j unt o às e mpresas do ra mo pertinent e ao obj et o da solicitação, a qual 

estará disponí vel para consulta dos interessados junt a ment e com o edital de licitação.  
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2. 2. Os preços apresentados serão consi derados compl et os e deverão abranger t odas as 

despesas relati vas ao forneci ment o do obj et o, tais como: tri but os, transporte/fret e, 

e mbal agens, carrega ment o e descarrega ment o, seguro, event uais substit ui ções e 

quaisquer despesas acessórias e/ ou necessárias ao regul ar cumpri ment o do obj et o, não 

especificadas nest e Ter mo.  

 

3.  DA JUSTI FI CATI VA  

 

A Prefeitura de Graj aú- MA,  está se mpre realizando event os e ações voltada para 

o be m est ar e desenvolvi ment o soci al dos muní ci pes de Graj aú, onde const ante ment e é 

necessári o a realização de grandes event os, o que se t orna necessári o a contratação de e mpresas 

especi alizadas neste ra mo, com o i nt uit o de oferecer um servi ço de quali dade a toda a popul ação 

dest e muni cí pi o. 

Onde a e mpresa contratada se responsabilizará pelas contratações de atrações, 

estrut uras para apresentações artísticas, ca marot e, sonori zação, ilumi nação, l ocação de 

geradores, disci pli na mento, servi ço de segurança e banheiros quí mi cos.  

A contratação se j ustifica di ant e do fat o que, durant e o Ano ci vil exist e m 

di versas dat as festi vas que a Muni ci pali dade at ua co mo col aboradora na organi zação de event os 

como, por exe mpl o, o período Mo mesco e festas juni nas.  

 

4.  CONDI ÇÕES DE ENTREGA E RECEBI MENTO DOS SERVI ÇOS 

4. 1 Os servi ços serão execut ados confor me orde m de servi ço, nas quanti dades estabel eci das 

na requisição e mit a pel a Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú- MA,  confor me sua de manda.  

 

4. 2. Os servi ços deverão ser execut ados i medi atament e, após o recebi mento da solicitação, 

no horári o de expedi ente da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú- MA.  O l ocal fi nal será 

infor mado na Or de m de servi ço.  

 

4. 3. A si mpl es entrega dos servi ços pel o fornecedor não i mplica na sua aceitação defi niti va, 

o que ocorrerá após a vistoria e compr ovação da conf or mi dade pel o Cor po Técni co do 

Muni cí pi o, logo serão recebi dos:  
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a) Provisori a mente, a partir da prestação de servi ço, para efeito da verificação da 

conf or mi dade com as especificações const antes nest e i nstrument o e na propost a 

contratada; 

b) Defi niti va mente, após a verificação da conf or mi dade com as especificações 

const ant es neste i nstrument o e na propost a contratada, e sua consequent e aceitação, 

que se dará e m até 10 dias do recebi ment o provisóri o.  

 

4. 4.Para fi ns do dispost o no ite m ant eri or, caso o prazo aci ma não seja observado, o 

recebi ment o defi niti vo dos servi ços consistirá no atest o da nota fiscal/fatura, pel o 

gest or/fiscal do contrat o, nos ter mos estabel eci dos neste i nstrument o, após verificada 

a confor mi dade do produto. 

4. 5 Se houver erro na nota fiscal/fat ura, ou qual quer outra circunst ânci a que desapr ove o 

seu recebi ment o defi nitivo, o mes mo ficará pendent e e o paga ment o suspenso, não 

podendo a contratada int erromper a execução do contrat o até o saneament o das 

irregul ari dades. 

4. 5.  Durant e o perí odo e m que o recebi ment o defi nitivo estiver pendent e e o paga ment o 

suspenso por cul pa da contrat ada, não i nci dirá sobre o Muni cí pi o contratante quaisquer 

ônus, incl usi ve financeiro.  

4. 7.  A execução dos servi ços deverá ser obedeci da as exi gênci as e nor mas de conservação, 

de transporte e de comercialização, i nstituí das pel as Agênci as e Ór gãos Ofi ci ais 

regul adores e/ ou fiscalizadores.  

4. 8.  Não serão aceit os produt os ou servi ços que esteja m di vergent es daquel es 

especificados neste ter mo de referênci a ou que apresent e qual quer espécie de avari a 

ou vi ol ação.  

4. 9.  O recebi ment o defi niti vo dos servi ços, não exclui a responsabili dade da contrat ada 

quant o aos víci os ocult os, ou seja, só manifestados quando da sua nor mal  utilização 

pel a Contratant e, nos termos do Códi go de Defesa do Consumi dor ( Lei nº 8. 078/ 90).  

4. 10.  Os produt os forneci dos em descordo com o esti pulado neste Ter mo de 

Referência, no i nstrument o convocat óri o e na propost a vencedora ou que se 

apresent e m i mpr ópri os para uso, serão rejeitados tot al ment e pel a Prefeit ura Muni ci pal 

de Graj aú- MA.  

4. 11.  O f ornecedor ficará obrigado a substit uir no prazo de até 48 (quarent a e oito) 

horas, a cont ar do recebiment o da notificação expedi da pel o Muni cí pi o, i ndependent e 

da aplicação das penali dades cabí veis e se m quaisquer ônus para a CONTRATANTE,  

os produt os que venha m a ser recusados.  

 

5.  OBRI GAÇÕES DA CONTRATADA 
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5. 1. Constit ue m obri gações e responsabili dades da CONTRATADA,  alé m do estabel eci do 

na legislação e m vi gor e no i nstrument o contrat ual o segui nt e: 

 

a) Cu mprir todas as obrigações const antes neste Ter mo de Referência, edital da 

licitação e contrat o, de acor do com a propost a apresentada;  

b) Efet uar a entrega dos servi ços e m perfeitas condi ções, confor me especificações e 

prazo estabel eci dos neste i nstrument o e nos locais estabel eci dos nas ordens de 

forneci ment o/servi ços.  

c) Responsabilizar-se pelos víci os e danos decorrentes do forneci ment o obj et o, de 

acordo com os arti gos 12, 13, 14 e 17 a 27, do Códi go de Defesa do Consumi dor 

( Lei nº 8. 078, de 1990); 

d) Responsabilizar-se solidaria ment e com seus fornecedores (fabricante) pelos ví ci os 

de quali dade nos produt os que os t orne irrecuperáveis, i mpr ópri os ou i nadequados 

à utilização a que se destina m;  

e) Responsabilizar-se por danos causados direta ment e à Ad mi nistração ou a terceiros, 

decorrentes de cul pa ou dol o no forneci ment o do obj et o, incl usi ve por aci dent es e m 

que seus e mpregados venha m a ser víti mas, quando do transporte e da entrega do 

obj et o, be m como por danos causados a usuári os do produt o entregue.  

a) Substit uir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fi xado neste Termo de 

Referência, o produt o/servi ços com avarias ou defeitos, se m prej uí zo da incidênci a 

das sanções previstas no nest e i nstrument o;  

g) Infor mar, por escrit o, até a dat a da assi nat ura do contrat o, o nome do Banco, 

Agênci a e o númer o da cont a bancária para efeito de adi mpl e ment o das obrigações, 

be m como o nome e contat o do prepost o desi gnado a represent ar a e mpresa, e, os 

mei os adequados de comuni cação (telefone fi xo, cel ul ar e e- mail);  

h) Co muni car ao Gest or/ Fiscal do Muni cí pi o, no prazo máxi mo de até 24 (vi nt e e 

quatro) horas que antecede à dat a da entrega, os moti vos que i mpossi bilite m o 

cumpri ment o do prazo previst o, com a devi da co mpr ovação;  

i) Arcar com t odas as despesas, diretas ou i ndiretas, decorrentes do cumpri ment o das 

obri gações assumi das, sem qual quer ônus a Prefeitura Muni ci pal de Graj aú- MA;  

j) Não transferir a terceiros, por qual quer forma, ne m mes mo parcial ment e, as 

obri gações assumi das, ne m subcontratar qual quer das prestações a que est á 

obri gada, excet o nas condi ções aut orizadas no i nstrument o contrat ual; 

k) Mant er, durant e t oda a execução do contrat o, em compati bili dade com as obri gações 

assumi das, todas as condições de habilitação e qualificação exi gi das na licitação;  

m) Aceitar nas mes mas condi ções contrat uais os acrésci mos ou supressões que se 

fizere m necessári os no for neci ment o, até 25 % (vinte e ci nco por cent o) do val or 

inicial at ualizado do Contrat o.  
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n) Não per mitir a utilização de qual quer trabal ho do menor de dezesseis anos, excet o 

na condi ção de aprendi z para os mai ores de quat orze anos; ne m per mitir a utilização 

do trabal ho do menor de dezoit o anos e m trabal ho not urno, peri goso ou i nsal ubre; 

o) Responsabilizar-se pelas despesas dos tribut os, encargos trabal histas, 

previ denciári os, fiscais, co merci ais, taxas, fretes, segur os, desl oca ment o de pessoal, 

prest ação de garantia e quaisquer outras que inci da m ou venha m a inci dir na 

execução do contrat o; 

 

6.  OBRI GAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

6. 1. Constit ue m obri gações e responsabili dades da CONTRATANTE, alé m do est abel eci do 

na legislação e m vi gor e no i nstrument o contrat ual o segui nt e: 

 

a) Desi gnar o Gest or/ Fiscal do contrat o, responsável pel o acompanha ment o;  

b) Expedir e control ar as Ordens de Forneci ment o; 

c) Receber o obj et o/servi ço no prazo e condi ções estabel eci das no Termo de 

Referência, edital da licitação e no contrat o.  

d) Co muni car/ notificar à CONTRATADA,  por escrito, sobre i mperfei ções, fal has ou 

irregul ari dades verificadas forneci ment o do obj et o/servi ço, para que sej a 

substit uí do, reparado ou corri gi do;  

e) Aco mpanhar e fiscalizar o cumpri ment o das obri gações da CONTRATADA,  

conf or me condi ções estabel eci das neste Ter mo de Referência e no i nstrument o 

contrat ual; 

f) Prestar as i nfor mações e os escl areci ment os que venha m a ser solicitados pel a 

CONTRATADA;  

g) Ef et uar os paga ment os nos val ores correspondente ao forneci ment o do objet o, no 

prazo e for ma estabel ecidos neste Ter mo de Referência; 

 

h) Observar para que, durant e a vi gência do contrat o, seja m manti das todas as 

condi ções de habilitação e qualificação exi gi das na licitação, be m co mo, a 

compati bili dade com as obri gações assumi das, incl usi ve com solicitação de novas 

certi dões ou document os venci dos.  

i) Não per mitir que “outre m” cumpra as obrigações a que se suj eitou a 

CONTRATADA;  

j) Rej eitar, no t odo ou e m parte, o(s) produt o(s) e m desacordo com as exi gências dest e 

Ter mo de Referência; 

k) Exi gir o i medi at o afasta ment o de qual quer empregado ou prepost o da 

CONTRATADA,  que prej udi que, de qual quer forma, a fiscalização, ou ai nda, que 
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se conduza de modo i nconveni ente ou i ncompatível com o exercí ci o das suas 

funções que l he fora m atribuí das; 

l) At est ar o adi mpl e ment o das obri gações, desde que satisfaça as exi gências previst as 

nest e Ter mo.  

m)  Apli car, garanti da a a mpla defesa e o contradit ório, as penali dades decorrent es 

do descumpri ment o das condi ções, especificações e obri gações estabel ecidas nest e 

Ter mo de Referência, no edital da licitação ou i nstrument o contrat ual.  

n) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compr omi ssos assumi dos pel a 

CONTRATADA perant e terceiros, ai nda que vi ncul ados à execução do obj et o 

contratado, be m como por qual quer dano causado a terceiros e m decorrênci a de 

at o da mes ma, de seus empr egados, prepost os ou subordi nados.  

o) Verificar mi nuci osa mente, no prazo fixado, a conf or mi dade dos bens recebi dos 

pr ovisoria ment e com as especificações const ant es do Edital e da proposta, para 

fi ns de aceitação e recebiment o defi niti vos;  

p) Aco mpanhar e fiscalizar o cumpri ment o das obri gações da Contratada, através de 

servi dor especi al ment e desi gnado;  

 

q) Ef et uar o paga ment o no prazo previst o, desde que cu mpri das t odas as for malidades 

e exi gênci as previstas. 

 

7.   PAGAMENTO 

 

7. 1.  O paga ment o soment e será efet uado após o “atest o”, pel o servi dor compet ent e, da 

Not a Fiscal/ Fat ura apresentada pel a Contratada, acompanhada dos demai s docu ment os 

exi gi dos pel a legislação perti nent e.  

 

7. 2.  A not a fiscal que conti ver erro ou rasura será devolvi da à Contratada para retificação, 

reabri ndo-se e m favor da Contratant e o prazo para atest o e paga ment o.  

7. 3.    Ao Contrat ant e fica reservado o direit o de não efet uar o paga ment o se, no at o de 

entrega e aceitação, a execução do obj et o não estiver e m conformi dade com as 

especificações esti puladas. 

7. 4.    Consoant e o arti go 45 da Lei nº 9. 784, de 1999, a Ad mi nistração Pública poderá, 

se m a prévi a manifestação do i nteressado,  moti vada ment e, adotar provi dênci as 

acaut el adoras, incl usi ve retendo o paga ment o, em caso de risco i mi nente, como for ma de 

prevenir a ocorrênci a de dano de difícil ou i mpossível reparação.  

7. 5.  O paga ment o será efet uado e m moeda corrente naci onal, por mei o de ordem bancári a 

e m favor da contratada, no prazo de até 30 (tri nta) di as, cont ados a partir do recebi ment o, 

conferência e aceite defi nitivo do obj et o, de acordo com as nor mas de execução orça ment ári a 
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e fi nanceira do Muni cí pio e condi ções estabel ecidas na propost a de preços, medi ant e a 

apresent ação da Not a Fiscal, devi da ment e atestada pel o fiscal do contrat o.  

7. 6.  A e mpresa contratada apresentará a(s) not a(s) fiscal acompanhada das respecti vas 

Or dens de Forneci mento/servi ços e das certidões de regul ari dade solicitadas pel a 

Contratant e, para o at o de abert ura do processo de paga ment o da despesa pel o set or 

compet ente, o qual será realizado após a liqui dação da despesa.  

7. 7.   O gest or/fiscal do contrato soment e atest ará o forneci ment o dos produt os, depoi s de 

verificado o cumpri mento de t odas as condi ções pact uadas.  

7. 8.  A não apresent ação da Not a Fiscal atestada com as document ações necessárias ao 

paga ment o ou a sua apresentação com i ncorreções ou ausênci as de document os, ensej ará a 

pr orrogação do prazo de paga ment o por i gual númer o de di as a que corresponder os atrasos 

e/ ou as i ncorreções verificadas, não cabendo à Contrat ada, qual quer acrésci mo decorrent e 

dest e atraso, de sua úni ca e total responsabili dade.  

7. 9.  A Contratada lançará na Not a Fiscal/ Fat ura as especificações dos produt os entregues 

de modo i dêntico àquelas const ant es do obj et o do Contrat o e da propost a vencedora.  

 

8.  DO ENQUADRAMENTO LEGAL 

8. 1. O obj et o dest e Ter mo de Referência é consi derado co mu m por que é defi ni do medi ant e 

especificações usuais no mercado, tendo como critéri o de escol ha o preço ofertado 

soment e, cabendo sugestão à CPL, para adoção da modali dade PREGÃO,  nos ter mos 

do parágrafo úni co, do art. 1°, da Lei 10. 520/ 2002.  

 

8. 2. Caso sej a está a escol hi da pel a Co mi ssão de Licitação, a modali dade confere mai or 

cel eri dade ao processo, co mo ta mbé m a mpli a o universo dos potenci ais licitant es. Desse 

modo, ent ende-se que o int eresse público será mais satisfat oria ment e atendido medi ant e 

a adoção dessa modali dade.  

 

8. 3. O processo deverá ser realizado pel o Siste ma de Registro de Preços, pois o quantitati vo 

aqui i nfor mado é uma esti mati va, sendo que no mo ment o da contratação deverá ser 

infor mado a necessi dade,  confor me seu pl anej a ment o anual. 

 

8. 3. São aplicáveis ai nda ao obj et o licitado, no que couber a Lei Federal nº 8. 666/ 1993 e 

Lei Co mpl e ment ar nº 123/ 2006 co m alterações da Lei Co mpl e ment ar n° 147, de 07 

de agosto de 2014 e de mais nor mas regul a ment ares perti nent es à espéci e.  

 

9.  DO CRI TÉRI O DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
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9. 1. Co m o obj etivo de seleci onar a propost a de preços mais vant aj osa para a Ad mi nistração, 

sugere-se o critéri o de jul ga ment o da licitação,  MENOR PREÇO POR I TEM,  

apurado e m função do valor t otal do ite m.  

 

9. 2. A propost a de preço deverá cont er a descrição detal hada do produt o ofertado, a uni dade, 

a quanti dade solicitada, o prazo de forneci ment o do obj et o, a vali dade da propost a, e os 

dados bancári os. 

 

10.  DA QUALI FI CAÇÃO TÉCNI CA 

101. Poderão partici par do processo licitat óri o pessoa j urí dica que sej a do ra mo de ati vi dade 

compatí vel com o obj et o especificado neste Ter mo de Referênci a e que atenda a t odas 

as exi gênci as conti das neste i nstrument o, no edital da licitação e seus anexos, alé m 

daquel as previstas e m l egislação perti nent e ao objet o.  

 

10. 2. Entre as obri gações técni cas, e, obj etivando garantir que as e mpresas i nt eressadas e m 

fornecer seus produt os aos ent es públicos, sejam e mpresas i dôneas devi da ment e 

inspeci onadas e regul arizadas, be m como assegurar que a quali dade dos mes mos est ej a 

de acordo com as normas técni cas necessárias, deverá ser apresent ada a segui nt e 

docu ment ação:  

 

10. 3. ATESTADO de capaci dade técnica forneci do por pessoas j urí dicas de direit o público 

ou pri vado compr ovando que o licitant e fornece ou forneceu produt os compatí veis com o 

obj et o deste pregão, não sendo admiti dos atestados genéricos se m especificar os itens; 

 

  Ent ende-se como perti nente e co mpatí vel a compr ovação do que a licitante 

forneceu, de for ma satisfat ória, produt os si mil ares ao obj et o deste Ter mo de 

Referência e m caract erísticas, quanti dades e prazos. 

 

11.  DO PRAZO DE VI GÊNCI A 

11. 1. O prazo de vi gência contrat ual será de 12 (doze) meses da dat a da assi nat ura do 

contrat o, e terá ter mo i nicial, cont ados a partir da dat a de assi nat ura do instrument o 

contrat ual, facultada sua pr orrogação nas hi pót eses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 

8. 666/ 93, devi da ment e j ustificada por escrit o e previ a ment e aut orizada pel a aut ori dade 

compet ente para celebrar o Contrat o.  

 

12.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 
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12. 1. As despesas decorrent es da contratação, objeto dest a licitação, serão i nfor madas pel o set or 

da Cont abili dade.  

 

13.  DA CONTRATAÇÃO 

13. 1. A e mpresa vencedora, após homol ogação do pr ocedi ment o licitat óri o, será convocada 

pel o Set or compet ent e para assi nat ura do contrato medi ant e condi ções estabel eci das, 

previ a ment e, no i nstrument o convocat óri o.  

13. 2. Aplicar-se-á ao contrat o os manda ment os da Lei nº 8. 666/ 93, a legislação de prot eção 

e defesa do consumi dor, os preceit os de direit o público e, supl etiva ment e, os pri ncí pi os 

da teoria geral dos contratos e as disposi ções de direit o pri vado.  

13. 3. Na hi pót ese de a e mpresa vencedora não assi nar o contrat o no prazo e condi ções 

estabel eci das, a re manescent e, terá i gual prazo e condi ções de suas propost as, podendo 

ser negoci ada ai nda a obtenção de mel hor preço, sem prej uí zo da aplicação das sanções 

prevista e m lei. 

13. 4. Os ter mos do fut uro contrat o vi ncul ar-se-ão estritament e às regras dest e Ter mo de 

Referência, do edital da licitação e seus anexos, e, ao cont eúdo da propost a da licitant e 

vencedora. 

13. 5. Para assi nar o contrat o, a e mpresa vencedora deverá compr ovar a manut enção das 

condi ções de habilitação exi gi das na licitação.  

 

14.  DAS CONDI ÇÕES DE REAJ USTE 

14. 1. Os preços contratados e m decorrência do forneci ment o do obj et o soment e serão 

reaj ustados, caso o prazo de forneci ment o se estenda por perí odo superi or a 12 (doze) 

meses, se m cul pa da contrat ada, cont ados da data da apresent ação da propost a, por 

índices de preços gerais, set oriais ou que reflitam a variação dos cust os dos produt os, 

observada a peri odici dade anual e as nor mas ditadas pel o Governo Federal, conf or me 

previst o na Lei nº. 9. 069/95.  

 

15.  DO GERENCI AMENTO E DA FISCALI ZAÇÃO DO CONTRATO 

15. 1. O gerencia ment o da execução do contrato ficará a cargo de servi dor desi gnado 

for mal ment e pel o Prefeitura Muni ci pal de Graj aú- MA,  o qual cui dará de inci dent es 

relati vos a paga ment os, à document ação, ao control e dos prazos de venci ment os, 

event uais prorrogações, reequilí bri o econô mi co-financeiro, etc., nos ter mos do art. 67 

da Lei nº 8. 666/ 93.  
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15. 2. O(s) servi dor (es) desi gnado(s) anot ará (ão) em registro própri o t odas as ocorrênci as 

relaci onadas com a execução do fut uro contrat o, sendo-l he(s) assegurada à 

prerrogati va de: 

 

a) fiscalizar e atestar a execução dos servi ços, de modo que seja m cu mpri das 

integral ment e as condi ções est abel eci das neste Ter mo de Referência, no edit al da 

licitação e seus anexos e na propost a vencedora; 

 

b) comuni car event uais fal has no forneci ment o dos produt os, det er mi nando o que for 

necessári o à regul arização das faltas ou defeit os observados;  

 

c) garantir ao contratado acesso a t oda e qual quer infor mação sobre ocorrênci as ou 

fat os relevant es relaci onados com o forneci ment o dos produt os;  

 

d) e mitir pareceres e m t odos os at os da Ad mi nistração relati vos à execução do contrat o, 

e m especi al aplicações de sanções e alt erações do mes mo;  

15. 3. As decisões e provi dênci as que ultrapassare m a compet ência do gest or/fiscal do 

contrat o deverão ser solicitadas a aut ori dade superior, em te mpo hábil, para a adoção 

das medi das conveni ent es. 

15. 4. A fiscalização exerci da pel o Muni cí pi o não excl uirá ou reduzirá a responsabili dade da 

Contratada pel a compl et a e perfeita execução do obj et o contrat ual.  

 

16.    DAS DI SPOSI ÇÕES FI NAI S 

16. 1. A Prefeitura Muni cipal de Graj aú- MA t erá direit o, a qual quer te mpo e lugar, de rejeitar 

quaisquer produt os forneci dos, que de al guma for ma, não esteja m e m estrita 

conf or mi dade com os requisit os especificados.  

16. 2. A CONTRATADA garantirá o comporta ment o moral e profissi onal de seus 

e mpregados, quando estivere m procedendo à entrega, cabendo-l he responder i ntegral 

e i ncondi ci onal ment e por t odos os danos e/ ou at os ilícit os resultant e de ação ou 

o mi ssão destes, incl usi ve por i nobservânci a de ordens e nor mas da contratant e.  

16. 3. A CONTRATADA mant erá a CONTRATANTE li vre de quaisquer rei vi ndi cações, 

de mandas, quei xas e represent ações de qual quer nat ureza, decorrentes de sua ação ou 

o mi ssão.  

16. 4. Não será admiti da propost a parcial, ou seja, co m quantitati vos i nferi ores ou superi ores 

aos itens estabel eci dos, ne m descrição i ncompl eta, ou seja, não será aceita propost a 

e m desconfor mi dade com as especificações constantes dest e Ter mo.  
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17. CRONOGRAMA DE DESEMBOLS O 

17. 1. O cronogra ma de dese mbol so será mensal, conf or me contrat o a ser cel ebrado, conf or me 

quantitati vo solicitado, nos ter mos da alínea “b”, inciso XI V do art. 40, da Lei Federal nº 

8. 666/ 93.  

Est e proj et o básico já foi aut orizado pel a aut ori dade compet ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grajau.ma.gov.br/


 

 
 
 
 
 
 
 

                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 53 

 

PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 004/ 2023 - CPL/ P MG 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

Ref.: PREGÃO 004/ 2023 - CPL/ PMG 

 

A e mpresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por i nt er médi o 

de seu represent ant e legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI 

nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA,  sob as sanções admi nistrati vas cabí veis 

e sob as penas da lei, em especi al o art. 299 do Códi go Penal Brasileiro, que:  

1) Quant o a e mpregar agentes i ncapazes ou relati va mente i ncapazes; consoant e o 

di spost o no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8. 666, de 21 de j unho de 1983, acresci do pel a 

Lei nº 9. 854, de 27 de out ubro de 1999, que não possui e m seu quadro de pessoal 

e mpregado(s) com menos de 18(dezoit o) anos em trabal ho not urno, peri goso ou 

insal ubre, e e m qual quer trabal ho menores de 16 (dezesseis) anos, sal vo na condi ção de 

aprendi z a partir de 14 (quat orze). 

 

2) Quant o a condi ção ME/ EPP/ COOP,  esta e mpresa está excl uí da das vedações 

const ant es na Lei Co mpl e ment ar nº. 147/ 2014 e; na present e dat a, é considerada:  

 

(  ) MI CROE MPRESA, conf or me Lei Co mpl e ment ar nº 147/ 2014;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, confor me Lei Co mpl e ment ar nº 1472014.  

(  ) COOPERATI VA,  conf or me arti go 34 da Lei Federal nº. 11. 488/ 2007.  

(  ) Não é ME/ EPP/ COOP.  

 

3) Quant o ao pleno conheci ment o e atendi ment o às exi gênci as de habilitação; que est a 

e mpresa atende a t odos os requisit os de habilitação, be m como apresent a sua propost a 

com i ndi cação do obj et o e do preço ofereci do os quais atende m pl ena ment e ao Edital.  

4) Decl ara que não possui em seu quadro soci etári o servi dor público da ati va, ou 

e mpregado de e mpresa pública ou de soci edade de econo mi a mista, em atendi ment o à 

vedação dispost a no Art. 18, XII, Lei 13. 080/ 2015,  sendo de i nteira responsabili dade do 

Contratado a fiscalização dessa vedação.  
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5) Quant o a i nexistênci a de fato i mpediti vo de licitar; nos ter mos do arti go 32, § 2.º, da 

Lei Federal n.º 8. 666/ 93,  que até a present e dat a nenhu m fat o ocorreu que a i nabilite a 

partici par do Pregão El etrônico e m epí grafe, e que contra ela não existe nenhu m pedi do 

de falênci a ou concordata. Decl ara, outrossi m, conhecer na íntegra o Edi tal e que se 

submet e a t odos os seus ter mos.  

 

6) Quant o a el aboração i ndependente de proposta: 

 

a) A pr opost a anexa foi elaborada de maneira i ndependent e (pel o licitante), e que o 

cont eúdo da propost a anexa não foi, no t odo ou em parte, direta ou i ndireta ment e, 

infor mado a, discuti do co m ou recebi do de qual quer outro partici pant e potenci al ou de 

fat o da (identificação da licitação), por qual quer mei o ou por qual quer pessoa;  

b) A i nt enção de apresent ar a propost a anexa não foi infor mada a, discutido com ou 

recebi do de qual quer outro partici pant e potencial ou de fat o da (identificação da 

licitação), por qual quer mei o ou por qual quer pessoa;  

c) Que não tent ou, por qual quer mei o ou por qualquer pessoa, infl uir na decisão de 

qual quer outro partici pante pot encial ou de fat o da (identificação da licitação) quant o a 

partici par ou não da referida licitação;  

d) Que o cont eúdo da propost a anexa não será, no t odo ou e m parte, diret a ou 

indireta ment e, comuni cado a ou discuti do com qual quer outro partici pant e pot enci al ou 

de fat o da (identificação da licitação) ant es da adj udi cação do obj et o da referi da 

licitação; 

e) Que o cont eúdo da proposta anexa não foi, no t odo ou e m parte, direta ou i ndiret a ment e, 

infor mado a, discuti do com ou recebi do de qual quer integrante de (órgão licitant e) ant es 

da abert ura oficial das propost as; 

f) Que está pl ena ment e cient e do teor e da ext ensão desta decl aração e que det é m pl enos 

poderes e i nfor mações para fir má-l a. 

Local e dat a 

No me e assi nat ura do representante legal  

[ Observação: em caso afir mativo, assi nal ar a ressal va aci ma - Est a decl aração deverá ser 

e miti da em papel que i dentifi que o órgão (ou empresa) emi ssor] 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 004/ 2023- SRP 

 

ANEXO III 

 

“ MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALI ZAÇÃO E FUNCI ONAMENTO”  

 

Il mo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú 

Gr aj aú- MA  

 

DECLARAÇÃO DE LOCALI ZAÇÃO E FUNCI ONAMENTO 

 

Li citação: PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 004/ 2023- SRP 

Dat a da realização do certame: xx de XXXXXXXXXX de XXXX.  

 

Prezado senhor, 

 

Eu, _______________, portador(a) da Cédul a de Identi dade nº 

_______________ e CPF nº _______________, resi dent e e domi ciliado na _______________, 

decl aro sob as penali dades da lei, que a e mpresa _______________, i nscrita no CNPJ sob o nº 

_______________, está localizada e e m pl eno funci ona ment o na _______________, ci dade de 

_______________, Est ado do(a) _______________, sendo o l ocal e i nstal ações adequados e 

compatí veis para o exercíci o do ra mo de ativi dade da mes ma.  

 

Decl aro ai nda, que assumo i nt eira responsabili dade por t odas as i nfor mações 

di spost as nesta decl aração, exi mi ndo a Prefeitura Muni ci pal de Graj aú – MA,  de qual quer 

responsabili dade sobre as infor mações prestadas por esta e mpresa.  

 

Local e dat a 

No me e assi nat ura do representante legal  

[Est a decl aração deverá ser emiti da em papel que identifique o órgão (ou empresa) emi ssor] 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 004/ 2023 SRP 

 

ANEXO VI  

“ MODELO DE CARTA PROPOSTA”  

 

Il mo. Sr. 

Pregoeiro 

Prefeit ura Muni ci pal de Gr aj aú 

Gr aj aú- MA 

 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 

 

Li citação: PREGÃO ELETRÔNI CO Nº 004/ 2023 SRP 

Dat a da realização do certame: 08 de fevereiro de 2023 

 

Prezado senhor, 

 

Sub met e mos à apreci ação de V. Sa. propost a nos ter mos descrit os abai xo,  assumi ndo 

inteira responsabili dade pel o seu teor e as de mai s obri gações estabel eci das no edital e seus 

anexos.  

 

PROPONENTE:  

RAZÃO SOCI AL:  

SEDE:  

CNPJ:  

TELEFONE/ FAX:  

ENDEREÇO ELETRÔNI CO  

1. PROPOSTA DE PREÇOS:      

I TEM 

 

DESCRI ÇÃ

O 

 

MODELO/ 

FABRI CANTE/  

MARCA 

UNI D.  QTD.  V.  UNI T V.  

TOTAL 

1       

2       

...       

Not a explicativa: A t abela aci ma é merament e il ustrativa.  
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2. PRAZO DE VALI DADE DA PROPOSTA:  

3. PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:  

4. CONDI ÇÕES DE PAGAMENTO:  

5. DADOS BANCÁRI OS DA EMPRESA:  

6. I NFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSI NARÁ O CONTRATO ( No me, 

RG,  CPF, Endereço)  

 

Gr aj aú - MA, ___ de _________ de _____ 

 

_____________________________________ 

No me e assi nat ura do representante legal co m reconheci ment o de fir ma 
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO N° 004/ 2023 SRP 

 

ANEXO V 

 

MI NUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ___/ 201X/ PMG 

PROC.  ADM.  Nº __/ 20_ 

 

CONTRATO DE COMP RA E VENDA QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEI TURA 

MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ- MA E 

_____________, NA FORMA ABAI XO:  

 

O MUNI CÍ PI O DE GRAJ AÚ/ MA,  através da PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 

– PMG/ MA,  sedi ada na Rua Patrocí ni o Jorge, nº 05, Centro, Graj aú- MA,  inscrit o(a) no CNPJ 

sob o nº ................................, neste at o represent ado(a) pel o(a) .........................(cargo e no me), 

no meado(a) pel a Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de 

............... de ..........., inscrit o(a) no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identi dade 

nº ...................................., doravant e denomi nada CONTRATANTE,  e o(a) .............................. 

inscrit o(a) no CNPJ/ MF sob o nº ............................, sedi ado(a) na ..................................., em 

............................. doravant e desi gnada CONTRATADA,  neste at o represent ada pel o(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identi dade nº ................., expedi da pel a (o) 

.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

..............................   RESOLVE M cel ebrar o present e Contrat o decorrent e da licitação na 

modali dade PREGÃO ELETRÔNI CO Nº. _/__- SRP - CPL/ P MG e do PROCESS O 

ADMI NI STRATI VO N.º _/ __, com funda ment o da Lei nº 8. 666, de 21 de junho de 1993, da 

Lei nº 10. 520, de 17 de jul ho de 2002 e na Lei nº 8. 078, de 1990 - Códi go de Defesa do 

Consumi dor, medi ante as segui nt es cláusul as e condi ções: 

 

1.  CLÁUSULA PRI MEI RA – OBJETO 

1. 1.  O obj et o do present e Termo de Contrato é 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  confor me especificações e 

quantitati vos estabel eci dos no Edital do Pregão i dentificado no preâ mbul o e na propost a 

vencedora, os quais i ntegra m este i nstrument o, independent e de transcrição.  

1. 2.  Di scri mi nação do obj et o: 

I TE

M 

DESCRI ÇÃO/  

ESPECI FI CAÇ

MARC

A 
UNI DADE 

DE 

QUAN

TI DAD

VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 
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 ÃO MEDI DA E 

1       

...       

Not a explicativa: A t abel a aci ma é merament e ilustrativa, caso sej a extensa – deverá ser 

menci onado que const ará em “document o apenso”, devendo compati bilizar-se com aquel a 

previst a no Proj et o Bási co e com a propost a vencedora.  

2.  CLÁUSULA SEGUNDA – VI GÊNCI A 

2. 1.  O prazo de vi gência deste Ter mo de Contrat o será de 12 (doze) meses cont ados da 

assi nat ura do contrat o.  

3.  CLÁUSULA TERCEI RA – PREÇO 

3. 1.  O val or do present e Termo de Contrat o é de R$ ............(...............). 

3. 2.  O cronogra ma de desembol so será realizado sob de manda, durant e a vi gênci a do 

contrat o, nos ter mos da alínea “b”, inciso XI V do art. 40, da Lei Federal nº 8. 666/ 93.  

3. 3.  No val or aci ma estão incl uí das t odas as despesas ordi nárias diretas e indiret as 

decorrentes da execução contrat ual, incl usi ve tribut os e/ ou i mpost os, encargos soci ais, 

trabal histas, previ denciários, fiscais e comerci ais inci dent es, taxa de admi nistração, fret e, 

seguro e outros necessários ao cumpri ment o int egral do obj et o da contratação.  

4.  CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI A 

4. 1.  As despesas decorrentes desta contratação estão progra madas e m dot ação 

orça ment ária própria, prevista no orça ment o do Muni cí pi o, para o exercíci o de 2021, na 

cl assificação abai xo:  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X.  

CLÁUSULA QUI NTA – PAGAMENTO 

4. 2.  O paga ment o será feit o pel a Prefeit ura Muni cipal de Graj aú/ MA,  e m moeda 

corrent e naci onal, mediant e Transferência Bancária El etrôni ca, diret o na Cont a da 

Contratada e ocorrerá até no máxi mo de 30 (tri nta) dias após a dat a do recebi ment o 

defi niti vo dos produt os, medi ant e a apresent ação da compet ente Not a Fiscal ou Fat ura;  

4. 2. 1. A CONTRATADA deverá prot ocol ar na sede desta Prefeit ura a solicitação de 

paga ment o, assi nada e cari mbada pel o represent ante legal da e mpresa em papel 

ti mbrado, cont endo o nº do processo licitat óri o, as i nfor mações para crédito e m cont a 

corrent e como: nome e nú mer o do Banco, nome e númer o da Agênci a e nú mer o da 

http://www.grajau.ma.gov.br/
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cont a, anexando a Not a Fi scal devi da ment e atesta, emiti da se m rasura, em l etra be m 

legí vel, junt a ment e com cópi a do contrat o, cópi a da not a de e mpenho como t a mbé m 

as de mais certi dões at ualizadas: Certificado de Regul ari dade de Sit uação do Fundo de 

Garantia do Te mpo de Servi ço - FGTS, Certidão de Débit os Trabal histas – CNDT,  

Certi dão Negati va de Débit o j unt o à Previ dência Soci al - CND,  Certi dão Conj unt a 

Negati va de Débit os Rel ativos a Tri but os Federais e à Dí vi da Ati va da Uni ão, expedi da 

por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Br asil e da Procuradori a Geral da 

Fazenda Naci onal, e certi dões negati vas de débit os expedi das por órgãos das 

Secret arias de Fazenda do Est ado e do Muni cí pi o.  

4. 3.  Co mo condi ção para Ad mi nistração efet uar o paga ment o, a licitant e vencedora 

deverá mant er as mes mas condi ções de habilitação;  

4. 4.  O recebi ment o não excl ui a responsabili dade da Contratada pel o perfeit o 

dese mpenho do equi pa ment o forneci do, cabendo-lhe sanar quaisquer irregul ari dades 

det ect adas quando da utilização do referi do equi pament o;  

4. 5.  A not a fiscal/fat ura deverá ser e miti da pel a própria Contratada, obri gat oria ment e 

com o númer o de i nscrição no CNPJ, const ante da Not a de Empenho e do Contrat o, não 

se admiti ndo not as fiscais/fat uras e miti das com outro CNPJ, mes mo de filiais ou da 

mat riz. 

4. 6.  O paga ment o dar-se-á direta ment e na cont a corrente da Contratada, junt o ao 

Banco ______, agênci a nº _______; e cont a corrent e nº _________.  

 

5.  CLÁUSULA SEXTA – REAJ USTE E ALTERAÇÕES  

5. 1.  O preço contratado é fi xo e irreaj ustável.  

5. 2.  Event uais alterações contrat uais reger-se-ão pel a disci plina do art. 65 da Lei nº 8. 666, 

de 1993.  

5. 3.  A CONTRATADA é obri gada a aceitar, nas mes mas condi ções contrat uais, os 

acrésci mos ou supressões que se fizere m necessários, até o li mite de 25 % (vi nte e ci nco 

por cent o) do val or i nicial at ualizado do contrat o.  

5. 4.  As supressões resultant es de acordo cel ebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o li mite de 25 % (vi nt e e ci nco por cent o) do val or i nicial at ualizado do contrat o.  

6.  CLÁUSULA SÉTI MA - ENTREGA E RECEBI MENTO DO OBJETO 

6. 1.  Os servi ços deverão ser execut ados na uni dade recept ora de resí duos sóli dos i ndi cada 

pel a e mpresa contratada.  

http://www.grajau.ma.gov.br/
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6. 2.  As condi ções de entrega e recebi ment o do obj et o são aquelas previst as no PROJ ETO 

BÁSI CO – ANEXO I, docu ment o i ntegrante e apenso a este cont rat o. 

7.  CLAÚSULA OI TAVA - FISCALI ZAÇÃO 

7. 1.  A fiscalização da execução do obj et o será efet uada por Represent ant e designado pel a 

CONTRATANTE, na for ma estabel eci da no Decret o Muni ci pal nº 005/2017 de 02 de 

janeiro de 2017.  

8.  CLÁUSULA NONA – OBRI GAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8. 1.  As obri gações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previst as no 

TERMO DE REFERÊNCI A – ANEXO I.  

9.  CLÁUSULA DÉCI MA– SANÇÕES ADMI NI STRATI VAS 

1. 1.  Co met e i nfração admi nistrati va nos ter mos da Lei nº 8. 666, de 1993 e da Lei nº 

10. 520, de 2002, a Contrat ada que: 

1. 1. 1. Inexecução t ot al ou parcial ment e qual quer das obrigações assumi das e m 

decorrência da contratação;  

1. 1. 2. Ensej ar o retarda ment o da execução do obj et o;  

1. 1. 3. Fraudar na execução do contrat o; 

1. 1. 4. Co mport ar-se de modo ini dôneo;  

1. 1. 5. Co met er fraude fiscal; 

1. 1. 6. Não manti ver a propost a. 

1. 2.  A Contratada que cometer qual quer das i nfrações discri mi nadas no subite m 

aci ma ficará suj eita, sem prej uí zo da responsabili dade ci vil e cri mi nal, às segui nt es 

sanções: 

1. 2. 1. Advertênci a por faltas leves, assi m ent endi das aquelas que não acarret e m 

prej uí zos si gnificati vos para a Contratant e; 

1. 3.  Mult a morat ória de 0, 3% (zero vírgul a três por cent o) por dia de atraso 

inj ustificado sobre o valor da parcel a i nadi mpli da, até a dat a do efeti vo inadi mpl e ment o, 

observando o li mite de 30 (tri nta) dias; 

1. 3. 1. Mult a compensat ória de 10 % (dez por cent o) sobre o val or t ot al do 

contrat o, no caso de i nexecução t ot al do obj et o;  

1. 3. 2. Em caso de i nexecução parcial, a multa compensat óri a, no mes mo 

percent ual do subite m aci ma, será aplicada de for ma proporci onal à obri gação 

inadi mpli da; 
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1. 3. 3. Suspensão de licitar e impedi ment o de contratar com o órgão, enti dade 

ou uni dade admi nistrativa pel a qual a Ad mi nistração Pública opera e at ua 

concret a ment e, pel o prazo de até dois anos;  

1. 3. 4. I mpedi ment o de licitar e contratar com o Muni cí pio de Graj aú/ MA co m 

o consequent e descredenci a ment o no Siste ma de Cadastro Própri o da Prefeit ura 

Muni ci pal de Graj aú/ MA pel o prazo de até ci nco anos;  

1. 3. 5. Decl aração de ini donei dade para licitar ou contrat ar com a 

Ad mi nistração Pública, enquant o perdurare m os moti vos det er mi nant es da puni ção 

ou at é que seja promovi da a reabilitação perante a pr ópria aut ori dade que aplicou a 

penali dade, que será concedi da se mpre que a Contrat ada ressarcir a Contrat ant e 

pel os prej uí zos causados; 

1. 4.  Ta mbé m fica m sujeitas às penali dades do art. 87, III e I V da Lei nº 8. 666, de 

1993, a Contratada que:  

1. 4. 1. Tenha sofri do condenação defi niti va por praticar, por mei o dol osos, 

fraude fiscal no recol hi ment o de quaisquer tri but os; 

1. 4. 2. Tenha praticado at os ilícitos visando a frustrar os obj eti vos da licitação;  

1. 4. 3. De monstre não possuir idonei dade para contratar com a Ad mi ni stração 

e m virt ude de at os ilícit os praticados.  

1. 5.  A aplicação de qual quer das penali dades previstas realizar-se-á e m pr ocesso 

admi nistrati vo que assegurará o contradit óri o e a a mpl a defesa à Contratada, observando-

se o procedi ment o previsto na Lei nº 8. 666, de 1993.  

1. 6.  A aut ori dade compet ente, na aplicação das sanções, levará e m consi deração a 

gravi dade da condut a do infrat or, o carát er educativo da pena, be m como o dano causado 

à Ad mi nistração, observado o pri ncí pi o da proporcionali dade.  

1. 7.  As penali dades serão obri gat oria ment e registradas no Siste ma de Cadastro 

Pr ópri o da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA.  

 

11.  CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA – RESCI SÃO 

11. 1.  O present e Ter mo de Contrat o poderá ser resci ndido nas hi pót eses previ stas no 

art. 78 da Lei nº 8. 666, de 1993, com as consequênci as i ndicadas no art. 80 da mes ma Lei, 

se m prej uí zo das sanções aplicáveis. 

11. 2.  É admi ssí vel a fusão, cisão ou i ncorporação da contrat ada com/ e m outra pessoa 

jurí dica, desde que sejam observados pel a nova pessoa j urí dica t odos os requisit os de 
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habilitação exi gi dos na licitação ori gi nal; seja m manti das as de mai s cláusulas e condi ções 

do contrat o; não haj a prejuízo à execução do obj eto pact uado e haj a a anuênci a expressa 

da Ad mi nistração à continui dade do contrat o. 

11. 3.  Os casos de rescisão contrat ual serão for mal mente moti vados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e a mpl a defesa. 

11. 4.  A CONTRATADA reconhece os direit os da CONTRATANTE e m caso de 

rescisão admi nistrati va prevista no art. 77 da Lei nº 8. 666, de 1993.  

11. 5.  O t er mo de rescisão será precedi do de Rel at ório i ndicati vo dos seguint es 

aspect os, confor me o caso:  

11. 5. 1. Bal anço dos event os contrat uais já cumpri dos ou parci al ment e 

cumpri dos; 

11. 5. 2. Rel ação dos paga ment os já efet uados e ai nda devidos;  

11. 5. 3. Indeni zações e multas. 

12.  CLÁUSULA DÉCI MA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12. 1.  É vedado à CONTRATADA:  

12. 1. 1. Cauci onar ou utilizar este Ter mo de Contrat o para qual quer operação 

financeira; 

12. 1. 2. Interromper a execução contrat ual sob alegação de i nadi mpl e ment o por 

parte da CONTRATANTE, sal vo nos casos previstos e m lei. 

12. 1. 3. Subcontratar. 

13.  CLÁUSULA DÉCI MA TERCEI RA – DOS CASOS OMI SSOS.  

13. 1.  Os casos omi ssos serão deci di dos pel a CONTRATANTE, segundo as 

di sposi ções conti das na Lei nº 8. 666, de 1993, na Lei nº 10. 520, de 2002 e de mai s nor mas 

gerais de licitações e contrat os admi nistrati vos e, subsi di aria ment e, segundo as disposi ções 

conti das na Lei nº 8. 078, de 1990 - Códi go de Defesa do Consumi dor - e nor mas e 

pri ncí pi os gerais dos contrat os. 

14.  CLÁUSULA DÉCI MA QUARTA – PUBLI CAÇÃO 

14. 1.  Incumbirá à CONTRATANTE provi denciar a publicação deste i nstrumento, por 

extrat o, no Di ári o Ofi cial do Est ado, no prazo previsto na Lei nº 8. 666, de 1993.  

15.  CLÁUSULA DÉCI MA QUI NTA – FORO 

15. 1.  O For o para sol uci onar os litígi os que decorrerem da execução dest e Ter mo de 

Contrat o será o da Co marca de Graj aú - MA.  
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                               PREFEI TURA MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ 
                                       CNPJ /MF 06. 377. 063/0001-48 

Rua Patrocí ni o Jorge, 05 – Centro – CEP 65. 940-000 
Site: www. graj au. ma. gov. br 

 

 64 

Para fir meza e vali dade do pact uado, o present e Ter mo de Contrat o foi lavrado e m três (três) 

vi as de igual teor na presença de duas teste munhas para que surta m seus legais e j urí di cos 

efeit os, que, depois de li do e achado e m orde m, vai assi nado pel os contraentes.  

Gr aj aú - MA, .......... de........................... de 20..... 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTE MUNHAS:  
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EDI TAL  

PREGÃO ELETRÔNI CO N° 004/ 2023 SRP 

 

ANEXO VI  

 

MI NUTA DA ATA DE REGI STRO DE PREÇOS  

 

ATA DE REGI STRO DE PREÇOS Nº ___/ PP/ XXX/ XXXX SRP 

 

Por este i nstrument o, o MUNI CÍ PI O DE GRAJAÚ/ MA,  através da PREFEI TURA 

MUNI CI PAL DE GRAJ AÚ- MA - MA,  sediada na Rua Patrocí ni o Jorge, nº 05, Centro, Graj aú-

MA,  i nscrit o(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste at o represent ado(a) pel o(a) 

.........................(cargo e no me), nomeado(a) pel a Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20..., 

publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrit o(a) no CPF nº ...................., portador(a) 

da Carteira de Identi dade nº ...................................., doravant e deno mi nada CONTRATANTE,  

e o(a) .............................. inscrit o(a) no CNPJ/ MF sob o nº ............................, sedi ado(a) na 

..................................., em ............................. doravant e desi gnada CONTRATADA,  nest e at o 

represent ada pel o(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedi da pel a (o) .................., e CPF nº ........................., tendo e m vista o que const a no Pr ocesso 

nº ..............................  , consi derando o j ul ga ment o da licitação na modali dade PREGÃO 

ELETRÔNI CO Nº XXX/ 20XX SRP e do PROCESSO ADMI NI STRATI VO N. º __/ 20XX,  

be m como, a classificação da(s) propost a(s) apresent ada(s) e a respecti va ho mol ogação, resol ve 

registrar os preços da(s) empr esa(s) si gnatária(s), vencedora(s) abai xo i dentificada(s), de acor do 

com a classificação por el a(s) alcançada(s), atendendo as condi ções previstas no i nstrument o 

convocat óri o e as const ant es desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sujeitando-se as partes 

às nor mas regi das pel a Lei nº 10. 520/ 02 e subsi di aria ment e, no que couber, as disposi ções da Lei 

nº 8. 666/ 93 e suas alt erações post eri ores e pel os preceit os de direit o público, be m como às 

cl áusul as a seguir expressas: 

 

Cl áusul a Pri meira: Do obj et o 

 

O present e i nstrument o tem por objet o o Registro de Preços, pel o prazo de 12 (doze) 

meses, do ti po MENOR PREÇO POR I TEM,  para a event ual 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  de acordo co m as especificações contidas no Ter mo de 

Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNI CO Nº XXX20 XX SRP,  que passa a 

fazer parte desta ata, junta ment e com a document ação e propost a de preços apresent adas pel a(s) 

e mpresa(s) licitant e(s) classificada(s) e m 1º (primei ro) l ugar, confor me const a nos aut os do 

pr ocesso da licitação acima i dentificada.  

 

Cl áusul a Segunda: Da vigênci a da At a de Registro de Preços e das Adesões 

 

A present e ata terá vali dade de 12 (doze) meses, cont ados a partir de sua publicação 

no Di ári o Ofi cial do Est ado do Maranhão – DOE/ MA.  
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Est e i nstrument o não obriga o Muni cí pi o de Graj aú/ MA a fir mar contratações nos 

val ores esti mados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do obj et o, obedeci da 

a legislação perti nent e, sendo assegurada ao det ent or do registro a preferênci a da execução do 

obj et o, em i gual dade de condi ções.  

 

Em caso de adesões, caberá a e mpresa beneficiária da ata de registro de preços, 

observadas as condi ções nela estabel eci das, optar pela aceitação ou não dos forneci ment os 

decorrentes de adesão, desde que não prej udi que as obri gações present es e fut uras decorrent es 

da ata, assumi das com o ór gão gerenciador e órgãos partici pant es.  

 

As adesões à ata soment e poderão ser efet uadas com aut orização do órgão 

gerenci ador. Após a aut orização, o “carona” deverá efeti var a contratação solicitada e m at é 90 

(novent a) dias, observando o prazo de vi gência da ata.  

 

Caberá ao órgão gerenci ador aut orizar, excepci onal e j ustificada ment e, a 

pr orrogação do prazo previst o no ite m aci ma, respeitando o prazo de vi gênci a da at a, quando 

solicitada pel o órgão não partici pant e.  

 

Para fi ns de aut orização, só serão aceit os pedi dos de adesões às atas que não 

exceda m, por órgão ou enti dade solicitant e, a ce m por cent o dos quantitati vos dos itens 

registrados na At a de Registro de Preços.  

 

Os val ores decorrent es das adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, 

na t otali dade, ao quí nt uplo do val or de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

ór gão gerenciador e órgãos partici pant es.  

 

Cl áusul a Terceira: Da gerênci a da present e At a de Registro de Preços  

 

O gerencia ment o deste instrument o caberá à Prefeit ura Muni ci pal de Grajaú- MA 

de Graj aú- MA,  através da Co mi ssão Per manent e de Li citação, no seu aspect o operaci onal, e à 

Assessoria Jurí dica, nas quest ões legais. 

 

Parágrafo Úni co: 

 

É facultado a Prefeita Muni ci pal de Graj aú/ MA,  del egar poderes operaci onais aos 

Secret ári os Muni ci pais e/ ou Chefe(s) de Set or(es) para e mitir a(s) Or de m( ns) de 

For neci ment o(s). 

 

Cl áusul a Quart a: Dos preços, especificações e quantit ativos 

 

O( s) preço(s) registrado(s) do(s) pri meiro(s) col ocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) 

e represent ante(s) legal(is), encontra m-se abai xo:  

 

Razão Soci al: 
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CNPJ:  

Endereço compl et o: 

No me do represent ante legal: 

Cédul a de Identi dade/ órgão e mi ssor: 

CPF:  

Car go/ Função:  

 

I TE

M 

 

DESCRI ÇÃO/  

ESPECI FI CAÇ

ÃO 

MARC

A 

UNI DADE 

DE 

MEDI DA 

QUAN

TI DAD

E 

VALOR 

UNI T 

VALOR 

TOTAL 

1       

...       

Not a explicativa: A t abel a aci ma é merament e ilustrativa, caso sej a extensa – deverá ser 

menci onado que const ará em “document o apenso”, devendo compati bilizar-se com aquel a 

previst a no Proj et o Bási co e com a propost a vencedora.  

 

Cl áusul a Qui nt a: Da Revisão dos Preços 

 

Os percent uais de descont os registrados per manecerão fixos e irreaj ustáveis pel o 

perí odo de 12 (doze) meses.  

 

A revisão dos percent uais de descont o só será admi tida no caso de compr ovação do 

desequilí bri o econômi co-financeiro, a ser feita, preferenci al ment e, através de notas fiscais de 

aquisição de mat érias-pri mas, lista de preços de fabricant e ou outros que de monstre m 

indiscuti vel ment e a elevação do cust o do obj et o.  

 

Para a concessão desta revisão, a e mpresa deverá co muni car a Prefeit ura Muni ci pal 

de Graj aú/ MA a variação dos preços, por escrito e i medi at a ment e, com pedi do j ustificado, 

anexando os document os compr obat óri os da maj oração.  

 

Dur ant e o perí odo de análise do pedi do, a e mpresa deverá efet uar o forneci ment o 

pel o percent ual de descont o registrado, mes mo que a revisão seja posteri or ment e j ul gada 

pr ocedent e. 

  

Cl áusul a Sext a: Do Cancel ament o do Registro de Preços 

A e mpresa terá seu registro cancelado quando:  

 

I - Descumprir as condi ções da At a de Registro de Preços;  

 

II - Não retirar a nota de empenho ou i nstrument o equi val ent e no prazo est abel eci do 
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pel a Ad mi nistração, se m justificati va aceitável; 

 

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se t ornar superi or 

àquel es praticados no mercado;  

 

I V - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do arti go 87 da Lei 

8. 666/ 93 ou arti go 7º da Lei nº 10. 520/ 02;  

 

Poderá ai nda ser cancel ado o registro de preços na ocorrência de fat o superveni ent e, decorrent e 

de caso fort uit o ou força mai or, que prej udique o cumpri ment o da ata, devi da ment e 

compr ovados e j ustificados:  

 

 I - Por razão de i nteresse público; ou 

 II - A pedi do da e mpresa.  

Em qual quer caso, assegurados o contradit óri o e a a mpl a defesa, o cancel a ment o ocorrerá 

medi ant e det er mi nação da Prefeit ura Muni ci pal de Graj aú/ MA.  

  

Cl áusul a Séti ma: Dos Ilícit os Penais 

As i nfrações penais tipificadas na Lei 8. 666/ 93 serão obj et o de processo j udicial na 

for ma legal ment e prevista, se m prej uí zo das de mais comi nações aplicáveis.  

 

Cl áusul a Oit ava: Do Cont rat o 

Nas event uais necessi dades da contratação do obj et o const ant e da present e ATA,  o 

fornecedor será convocado para assi nat ura do contrat o, dentro do prazo de 05 (ci nco) dias úteis, 

cont ados da respecti va convocação.  

Parágrafo Úni co: 

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perí odo, quando solicitado 

durant e o seu transcurso, desde que ocorra moti vo j ustificado e aceit o por esta Ad mi ni stração 

Pública. 

 

A recusa e m for malizar o aj uste, no prazo previsto, se m j ustificati va por escrit o e aceita pel a 

aut ori dade compet ente, be m como a não manutenção de todas as condi ções exi gi das na 

habilitação, suj eitará o licitant e às penali dades cabí veis, devendo a Ad mi nistração cancel ar o 

registro do licitant e, podendo adot ar as provi dências estabel eci das no edital. 

 

O contrat o poderá ser alterado nos casos previst os no art. 65 da Lei 8. 666/ 93, desde 

que haj a i nteressa da Admi nistração, com a apresent ação das devi das j ustificativas.  

 

 

Cl áusul a Nona: Di sposições Gerais 

A assi nat ura da presente At a i mplicará na pl ena aceitação, pel a e mpresa, das condi ções 

estabel eci das no EDI TAL  e seus anexos.  
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O licitant e vencedor soment e será liberado, sem penali dade, do compro mi sso previst o nest a 

ATA,  nas hi pót eses previstas no art. 18, § 1º art. 19, i nciso I e art. 21, incisos I e II, do Decret o 

nº 7. 892/ 2013.  

Passa m a fazer parte desta ATA,  para t odos os efeitos, a document ação e propost as apresent adas 

pel os licitant es. 

For o para diri mir qual quer dúvi da ori unda da execução deste aj uste será o da Co marca de 

Gr aj aú/ MA.  

E, por estare m j ust os e contrat ados, as partes assi na m o present e Contrat o, que foi i mpresso e m 

03 (três) vi as de igual teor, na presença de duas teste munhas para que surta m seus legais e 

jurí dicos efeit os.  

 

Gr aj aú - MA,  .....  de ....................... de ........... 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTE MUNHAS:  
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