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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023 

 

EDITAL  

 

O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ESTADO DO MARANHÃO, 

através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, considerando a 

necessidade de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, por meio de processos transparentes, torna público a 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 

devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa para aquisições DIRETAS através de 

DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 75, I da Lei Nº 14.133/21, objetivando a 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria 

técnica de engenharia em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da 

elaboração de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos 

federal e estadual, para atender às demandas do município de São Raimundo das Mangabeiras – 

MA. conforme condições especificações e quantidades apresentadas no Termo de Referência, 

ANEXO I. 

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO 

DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

Dia 27/01/2023, às 14h00min, até o dia 01/02/2023 

às 14h00min 

REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF 

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO 

DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

LINK DO EDITAL: http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.m

a.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

1.1. Este procedimento, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas normas 

presentes da Lei nº 14.133, de 1º abril de 2021. 

 

2. FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:  

2.1. Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. Serão acolhidas propostas apresentadas até a data 

de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL. 

 

3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA:  

3.1. O julgamento das propostas pela CPL ocorrerá a partir de 3 (três) dias úteis após a 

publicação deste CHAMAMENTO PÚBLICO no Portal Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA, em 

https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

 

4. INFORMAÇÕES:  

4.1. Mais informações poderão ser obtidas através do E-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br 

 

5. DA HABILITAÇÃO: 

5.1. Jurídica: 

5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de 

identidade do titular; 

mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
http://transparencia.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce
mailto:cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br
https://saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/
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5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

 

5.1.3. Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

 

5.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 

prova de Diretoria em exercício. 

 

5.2. Técnica: 

5.2.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitido pelo representante legal da pessoa 

jurídica de direito público ou privado comprovando que a Licitante executou os serviços, 

ora solicitados, com o objeto desta contratação. 

5.2.1.1.  Caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, 

este (s) deverá (ão) estar com a assinatura do emitente devidamente reconhecida 

em cartório. 

5.2.1.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 

documentos de qualificação técnica, que poderá ser apurada através de 

diligência da própria Comissão de Licitação, implicará na inabilitação do 

respectivo fornecedor. 

 

5.3. Fiscal, Social e Trabalhista: 

5.3.1. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

5.3.2. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

 

5.3.3. Regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

5.3.4. Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

5.3.5. Regularidade perante a Justiça do Trabalho; 

 

5.4. Os documentos referidos anteriormente poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou 

em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por 

meio eletrônico. 

 

5.5. A comprovação de atendimento do disposto nos subitens 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5 deverá ser 

feita na forma da legislação específica. 

 

5.6. Econômico-Financeira: 

5.6.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, limitando-se ao último 

exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

 

5.6.2. Certidão negativa de feitos sobre FALÊNCIA expedida pelo distribuidor da sede 

do licitante. 
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5.6.3. O Licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

 

6. OUTRAS CERTIDÕES/DECLARAÇÕES: 

6.1. Apresentar consulta realizada CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E 

SUSPENSAS (CEIS), do portal da transparência, informando que a licitante não possui restrição 

ao direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública; 

 

6.2. Apresentar certidão fornecida pelo Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade fornecida pelo Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ; 

 

6.3. Apresentar Certidão negativa de inidôneos emitida pelo Tribunal de Contas da União, 

certificando que a Licitante não consta na lista de inidôneos para participar de licitações 

realizadas pela Administração Pública Federal, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 

8.443/92; 

 

6.4. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos 

subitens “6.1”, “6.2” e “6.3” acima, pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

São Raimundo das Mangabeiras - MA, -------- de -------------- d e 2023. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

Glória Maria Aguiar Costa 

Presidente da CPL  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Conforme disposições do inciso I e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021, a 

Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA, faz saber que está em andamento um 

processo de contratação direta por dispensa de licitação, conforme segue:  

Art. 75. É dispensável a licitação:  

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 

100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de 

engenharia ou de serviços de manutenção de veículos 

automotores;  

[...]  

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput 

deste artigo serão preferencialmente precedidas de 

divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto 

pretendido e com a manifestação de interesse da 

Administração em obter propostas adicionais de eventuais 

interessados, devendo ser selecionada a proposta mais 

vantajosa.  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria 

técnica de engenharia em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da 

elaboração de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos 

federal e estadual, para atender às demandas do município de São Raimundo das Mangabeiras - 

MA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

ITEM DISCRIMINAÇAO UND. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 

 

1 

• Inclusão e acompanhamento de 

todas as propostas de interesse do 

Município de São Raimundo das 

Mangabeiras – MA junto ao Portal de 

Convênios – PLATAFORMA + BRASIL 

do Governo Federal e nos Sistemas de 

propostas e projetos dos demais Órgãos 

e Entidades que compõem a 

Administração Pública Federal, 

visando a transferência de recursos 

financeiros da União mediante 

convênios, contratos de repasses, 

termos de cooperação, termo de 

compromisso, termo de 

responsabilidade e instrumentos 

similares, nos termos da legislação 

 

 

MÊS 

 

 

12 
R$  R$  
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vigente; 

• Inclusão e acompanhamento de 

todas as propostas de interesse do 

Município de São Raimundo das 

Mangabeiras – MA junto ao Portal de 

Convênios do Governo do Estado do 

Maranhão e nos Sistemas de 

propostas e projetos dos demais Órgãos 

e Entidades que compõem a 

Administração Pública Estadual, 

visando a transferência de recursos 

financeiros do Estado mediante 

convênios, nos termos da legislação 

vigente; 

• Inclusão no Portal de Convênios 

– PLATAFORMA + BRASIL do 

Governo Federal, das informações 

referentes aos procedimentos 

licitatórios, decorrentes da contratação 

que sejam executadas com recursos de 

convênios, contratos de repasse, termo 

de cooperação, termo de compromisso, 

termo de responsabilidade e 

instrumentos similares, nos termos da 

legislação vigente; 

• Inclusão no Portal de Convênios 

– PLATAFORMA + BRASIL do 

Governo Federal, das informações 

referentes aos pagamentos efetuados 

com recursos oriundos de convênios, 

contratos de repasses, instrumentos 

similares, termo de compromisso, 

termo de responsabilidade, etc., nos 

termos da legislação vigente; 

• Inclusão e acompanhamento no 

Portal de Convênios – PLATAFORMA 

+ BRASIL do Governo Federal, da 

documentação e das informações 

necessárias à análise e aprovação das 

prestações de contas dos recursos 

oriundos de convênios, contratos de 

repasses, termo de compromisso, 

instrumentos similares, etc., nos termos 

da legislação vigente; 

• Elaboração e acompanhamento 

junto Órgãos e Entidades, que 

compõem a Administração Pública 

Estadual com sede na capital do Estado 

do Maranhão, de todos os projetos 

(Planos de Trabalhos) visando a 

transferência de recursos financeiros, 

mediante a celebração de convênios; 

• Acompanhamento junto à Caixa 
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Econômica Federal, Codevasf, e demais 

órgãos convenentes de todos os 

contratos de repasses e convênios 

firmados pelo Município de Maranhão; 

• Elaboração e acompanhamento 

de todas as prestações de contas dos 

recursos oriundos do Governo Federal 

e Estadual, decorrentes de convênios, 

contratos de repasses, termos de 

cooperação, termos de ajustes, termos 

de adesão, termo de responsabilidade, 

termo de compromisso e demais 

instrumentos similares, nos termos da 

legislação vigente; 

• Acompanhamento sistemático do 

CAUC – Cadastro Único de Convênios 

e providências para regularização de 

pendências, quando necessário; 

• Disponibilização de equipe de 

pessoal multidisciplinar para 

orientação técnica aos servidores do 

município e ao próprio gestor para a 

execução das ações dos convênios 

celebrados e programas diversos de 

interesse do município; 

• Diagnóstico e orientação técnica 

específicos, quanto à legalidade, 

legitimidade e operacionalidade de 

procedimentos desenvolvidos pelas 

Secretarias Municipais e respectivos 

Fundos Especiais, em especial no 

tocante à aplicação de 

recursos de CONVÊNIOS/ 

CONTRATOS DE REPASSE firmados 

com órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal ou 

Estadual, correlacionados à 

implementação de Programas de 

Governo; 

• Acompanhamento e orientação 

na elaboração de projetos de 

engenharia para obras municipais, com 

indicação de requisitos legais e 

condições técnicas específicas dos 

órgãos concedentes; 

• Elaboração de planejamento de 

captação de recursos com a 

especificação de demandas para a 

gestão, prioridades eleitas e 

oportunidades; 

• Atividades técnicas, integradas e 

contínuas de mapeamento de fontes de 

Recursos Federais para a ampliação 
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dos investimentos do cliente; 

• Auxiliar no planejamento, na 

execução e no monitoramento do 

Sistema Integrado de Monitoramento, 

Execução e Controle – SIMEC, 

possibilitando a sua adesão, inserção de 

dados, e acompanhamento contínuo; 

• Auxiliar na prestação de contas 

dos Termos de 

Compromisso/Convênios relacionados 

ao Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle – 

SIMEC; 

• Auxiliar no planejamento, na 

execução e no monitoramento do 

Sistema de Gerenciamento de Objetos e 

Propostas do Fundo Nacional de Saúde 

- FNS, possibilitando a sua adesão, 

inserção de dados e acompanhamento 

contínuo; 

• Auxiliar no planejamento, na 

execução e no monitoramento do 

Sistema de Monitoramento de Obras - 

SISMOB, possibilitando a sua adesão, 

inserção de dados, e acompanhamento 

contínuo. 

TOTAL GERAL: R$ 80.625,00 

 

1.2. Demais documentos do Setor de Engenharia constam no procedimento administrativo.   

 

1.3. Justificativa:   

1.3.1. Diz o art. 72 da Lei 14.133/2021. Do Processo de Contratação Direta:  

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os 

casos de  inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser 

instruído com os seguintes documentos:  

  

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso,  

estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, 

projeto básico ou projeto executivo;  

  

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 

estabelecida no art. 23 desta Lei;  

  

 

 

 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos se for o caso, que 

demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;  
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IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 

orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

 

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 

habilitação e qualificação mínima necessária;  

 

VI  - razão da escolha do contratado;  

 

VII - justificativa de preço;  

 

VIII  - autorização da autoridade competente.  

 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o 

extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à 

disposição do público em sítio eletrônico oficial.  

 

1.4.  Os atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao princípio 

constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este princípio. 

Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e 

necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que ateste o 

referido ato.  

 

1.5. No caso em questão se verifica a análise dos incisos, do art. 72 da Lei 14.133/2021. 

Inobstante o fato da presente contratação estar dentro dos limites estabelecidos no art. 75, I da Lei 

14.133/2021, o que justifica a contratação direta.   

 

1.6. Logo Justificamos esta Dispensa de Licitação em razão da necessidade de “Contratação 

de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica de 

engenharia em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da elaboração 

de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos federal e 

estadual”. 

 

1.7. O prazo de vigência:  

1.7.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses após a assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogada, contado da data da sua assinatura, com eficácia após a 

publicação do seu extrato no Diário Oficial, sendo a presente contratação considerado 

serviço contínuo e que poderá ser reajustado, nos termos da legislação vigente, caso 

autorizado, formalmente, a prorrogação pela autoridade competente e atendida as 

exigências legais definidas na Lei 14.133/2021.  

 

1.8.  Dos serviços:  

1.8.1. Conforme planilha orçamentária, deste procedimento administrativo.  

 

1.9. Das Obrigações da CONTRATADA: 
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1.9.1. Atender a todas as condições descritas no presente Termo de Referência, e 

respectivo Contrato;  

 

1.9.2. Executar os serviços com presteza e qualidade técnica, entregando os serviços em 

concordância com os requisitos inerentes a cada atividade definida em contrato em 

especial, Descrição das Normas, dos serviços, das atribuições, das responsabilidades e dos 

Relatórios; 

 

1.9.3. Corrigir e complementar os produtos entregues sempre que solicitado pela 

Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA durante a vigência do 

contrato;  

 

1.9.4. Reparar, corrigir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem defeitos, ou incorreções que forem detectadas durante a 

vigência do contrato, cuja responsabilidade lhe seja atribuível, exclusivamente;  

 

1.9.5. Manter, no quadro de pessoal, equipe de profissionais especializados para 

execução dos serviços, de acordo com o perfil e funções descritos em sua proposta, os 

quais não terão nenhum vínculo empregatício com o Município de São Raimundo das 

Mangabeiras - MA;  

 

1.9.6. Não transferir a outrem, nem subcontratar o objeto;  

 

1.9.7. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo, ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da Contratante; 

 

1.9.8. Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e 

especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da 

prestação dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, 

reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros;  

 

1.9.9. Assumir todos os encargos de possíveis demandas cíveis e penais relacionadas à 

execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência;  

 

1.9.10. Não veicular publicidade ou quaisquer informações acerca das atividades objetos 

contratado, sem a prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de São Raimundo 

das Mangabeiras - MA;  

 

1.9.11. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes do refazimento dos PRODUTOS/ 

SERVIÇOS em desacordo com as exigências do Contrato, e Termo de Referência, 

rejeitados pela Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA, pelos 

atrasos decorrentes da rejeição, bem como por quaisquer penalidades que venham a ser 

impostas pela Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras - MA, de acordo 

com as disposições contidas em CONTRATO;  
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1.9.12.  Responsabilizar-se, nos termos da legislação vigente, por todas as despesas, tais 

como tributos, mão de obra, licenças, alvarás, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

e comerciais, ou quaisquer outros custos relativos e indispensáveis à perfeita execução do 

objeto, inclusive o recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 

ao Município, durante toda a execução contratual;  

 

1.9.13. Manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na Habilitação;  

 

1.9.14. Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho, emanadas da legislação pertinente. 

 

1.10. Das Obrigações da CONTRATANTE: 

1.10.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos;  

 

1.10.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do 

contrato, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por 

parte da administração;  

 

1.10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

1.10.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa 

desempenhar normalmente o objeto do contrato;  

 

1.10.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade 

constatada na execução do contrato; 

 

1.10.6. Aplicar à Contratada as sanções administrativas regulamentares contratuais 

cabíveis;  

 

1.10.7. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou 

imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;  

 

 

2. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos, 

em conformidade com a seguinte classificação orçamentária:  

Órgão: XXXXXXXXXXXXX 

Unidade: XXXXXXXXXXXXX; 

Dotação: XXXXXXXXXXXXXXX. 

Natureza da Despesa: XXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte de Recursos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 

ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS:  
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3.1. Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a 

Prefeitura poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas 

que já apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras – MA. A Prefeitura já obteve 01 (um) 

orçamento de empresa requerida para obtenção de propostas ao serviço a ser contratado, bem 

como, pesquisa com contratos similares conforme estimado no ITEM “1” deste Termo de 

Referência.  

 

4. SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

4.1. A dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. 14.133/2021, notadamente 

quanto à hipótese do inciso I (valor reduzido) visa, em síntese, atender aos princípios da 

economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos econômicos do processo de 

licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com a futura contratação.  

4.2. O valor da contratação que visa a Prefeitura Municipal impõe a observância das normas da 

nova Lei de Licitações, inclusive, àquelas dos certames licitatórios, na forma do art. 72 da Lei n. 

14.133/2021, com destaque para a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 

habilitação e qualificação mínima necessária.  

5. RESULTADO DO PROCESSO 

5.1. Novas propostas comerciais e/ou dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: 

cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br e o resultado estará na pasta de licitação no site do 

município https://www.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/. 

6. DA EXTINÇÃO 

6.1 A extinção do presente contrato ocorrerá de acordo com o art. 137 da lei nº. 14.133, de 1º de 

abril    de 2021. Na hipótese de ocorrer sua rescisão administrativa, à CONTRATADA são 

assegurados os direitos previstos no art. 138, incisos I a III, parágrafo 2º. 

6.2   A CONTRATADA terá direito à rescisão contratual nas hipóteses do art. 137, § 2º, incisos I, 

II, III, IV e V da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

7. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

7.1 Os preços serão reajustados, conforme o caso, nos termos da Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 

2021. 

 

8. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

8.1 A estimativa do custo de contratação foi realizada nos termos da Instrução Normativa nº    65 

de 07 de julho de 2021. 

 

9. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

9.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

9.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão seguir o disposto nos incisos do Art. 141 da Lei nº. 

14.133, de 1º de abril de 2021. 

9.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato.  
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9.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.4.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

9.4.2  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.  

9.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento.  

9.6  Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.  

9.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

9.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.  

9.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  

9.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

9.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF. 

9.12 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

9.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

9.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX I=(6/100)/365 

 I=0,00016438 

TX=Percentual da taxa anual=6% 

 

9.15 As dúvidas/esclarecimentos sobre pagamento devem ser enviadas ao e-mail: 

financas@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1 A execução do Contrato e a respectiva prestação dos serviços serão acompanhados e 

fiscalizados por servidores (fiscal e substituto) a serem designados pela Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento - MA. 

10.2 Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos 

respectivos serviços e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas, ou problemas. 

10.3  O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 

11. DAS SANÇÕES 

11.1 Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, a           

Contratada que: 

11.1.1 der causa à inexecução total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

11.1.2 não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

11.1.3 não celebrar o contrato ou deixar de entregar a documentação exigida dentro do prazo; 

11.1.4 ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto sem motivo justificado; 

11.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

11.1.6 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

11.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

11.1.8  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de   agosto de 2013. 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar   

à CONTRATADA as seguintes sanções; 

11.2.1  Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

11.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de R$ 50,00(cinquenta reais); 

11.2.3 multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 
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11.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

11.2.6 impedimento de licitar e contratar com o município de São Raimundo das 

Mangabeiras – MA; 

11.2.7 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 11.1 deste 

Termo. 

11.2.7.1 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

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

a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

11.3 As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 156, III e IV da Lei nº 14.133, de 2021, 

as empresas ou profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

11.5  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

11.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, O município de São Raimundo das Mangabeiras – MA, poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

11.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

11.11 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

11.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
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Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público. 

11.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

12. DO FORO 

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para dirimir    

quaisquer dúvidas porventura oriundas deste Termo. 

 

 

 

São Raimundo das Mangabeiras – MA, 27 de janeiro de 2023. 
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ANEXO II 

 

AQUISIÇÕES DIRETAS ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO 

ART. 75, II DA LEI Nº 14.133/21. 

MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Uso obrigatório por todas as proponentes com timbre ou carimbo da empresa) 

Referente: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº ____/2023; 

  Processo Administrativo n° -----/2023. 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria e assessoria 

técnica de engenharia em serviços de captação de recursos federais e estaduais, através da elaboração 

de planos de trabalho e do monitoramento sistemático dos sistemas dos governos federal e estadual, 

para atender às demandas do município de São Raimundo das Mangabeiras – MA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX R$ XXX R$ XXXXXX 

 VALOR TOTAL R$ XXXXX 

 

A empresa ......................., estabelecida na ................................., inscrita no CNPJ sob nº 

...................................., telefone: ...........................e-mail............................. propõe fornecer ao 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, em estrito cumprimento ao 

previsto no TERMO DE REFERÊNCIA do CHAMAMENTO em epígrafe, conforme abaixo 

discriminado, quando aplicável: 

Preço total do item por extenso:  

Preço total dos itens = R$ ................................ (.....................................). 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Termos de Referência.  

 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

ENDEREÇOS PARA ENTREGA: Conforme ANEXO I do Edital de Chamamento Público nº -------

-/2023. 

 

Nos preços ofertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

do objeto desta licitação. 

 

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento. 

 

*AGÊNCIA DO BANCO ____________ Nº ________ CONTA CORRENTE Nº ____________. 

 

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente ao procedimento de 

Contratação, instaurado por esse Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)...................................., Portador(a) do RG sob nº ....................................... e CPF nº 

...................................., cuja função/cargo é..................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do Contrato. 
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..................................., ........, ................................... de 2023. 

Local e Data 

 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

RG: 

Cargo: 

 

 

 


