
 
 

 

  

EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – CPL 

 

 O Município de Brejo da Madre de Deus, por ordem de seu Exmo. Sr. Prefeito e a fim 

de atender à solicitação do Secretaria de Gabinete, Secretaria de Saúde e do Instituto de 

Previdência dos Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus (IPRESB), nos termos da 

Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e demais normas legais pertinentes, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, às 09:00 horas dia 23 de Março de 2020, na sala de 

licitações, sito à Praça Vereador Abel de Freitas, s/n, Centro, nesta cidade, perante a 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, serão recebidos e iniciada a abertura dos 

envelopes, referente aos documentos de habilitação e proposta, a partir, da referida data e 

horário, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “Técnica e Preço” ofertado, para 

execução do objeto do presente Edital.  

 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão 

adiada para o primeiro dia útil subsequente no mesmo local e hora, salvo disposição em 

contrário. 

 

1 – OBJETO 

 

LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública, 

especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/64, sem 

prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como suporte a Comissão 

Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em processos licitatórios, 

orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas atividades. 

 



 

 

 

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

 

2 – PRAZOS 

           

2.1 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contado a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura 

deste certame licitatório, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso 

administrativo até sua ulterior decisão. 

 

2.2 – A Prestação dos Serviços, terá por vigência o prazo até 31 de dezembro de 2020, 

contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, respeitando o limite de 

duração consignado no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.3 – A licitante vencedora será convocada para assinar o instrumento de Contrato, devendo 

fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da 

convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei 

nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

3 – RECURSOS FINANCEIROS 



 

 

 

3.1 - Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos do 

Município de Brejo da Madre de Deus, através da rubrica orçamentária:  

 

2       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS 

02     PODER EXECUTIVO 

0202    GOVERNO MUNICIPAL  

020201   GABINETE DO PREFEITO 

        04 ADMINISTRAÇÃO 

        04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

        041220403   GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 

        0412 2040 32015 0000     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA 

045    3.3.90.35.00   SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

0.01.0        110.001   RECURSOS PRÓPRIOS 

 

3             FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

03            ENTIDADE SUPERVISIONADA 

0303        SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

030301    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

          10    SAÚDE 

          10122   ADMINISTRAÇÃO GERAL 

          101221002       SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE 

          1012 2100 2230 0000   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

578     3.3.90.35.00   SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

0.01.00  310.001     RECURSOS PRÓPRIOS-SAÚDE 

 

6            IPRESB-FUNDO FINANCEIRO 

03          ENTIDADE SUPERVISIONADA 

0312      ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

031204     IPRESB- FUNDO FINANCEIRO 

          04  ADMINISTRAÇÃO 

          04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

          041220901    GESTÃO PREVIDENCIARIA 

          0412 2090 1216 0000     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO 

1095   3.3.90.35.00    SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

 

4 – Constituem anexos deste Edital, e dele fazem parte integrante: 

44..11  --  AAnneexxoo  II  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccuummpprriimmeennttoo  ee  aapprroovvaaççããoo  aa  ttooddaass  aass  ccllááuussuullaass  ddoo  eeddiittaall..    

44..22  --  AAnneexxoo  IIII  ––  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccoommpprroovvaaççããoo  ddee  qquuee  ddeennttrroo  ddaa  eemmpprreessaa  nnããoo  eexxiissttee  sseerrvviiddoorr  

mmuunniicciippaall  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss..  

44..33  --  AAnneexxoo  IIIIII  ––  DDeeccllaarraaççããoo  ddaa  nnããoo  eexxiissttêênncciiaa  ddee  ffaattooss  iimmppeeddiittiivvooss  ppaarraa  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddaa  

lliicciittaaççããoo..  



 

 

44..44  --  AAnneexxoo  IIVV    DDeeccllaarraaççããoo  ddee  CCuummpprriimmeennttooss  ddoo  ddiissppoossttoo  nnoo  AArrtt..  77ºº,,  IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddaa  

CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall;;    

  

44..  55  --  AAnneexxoo  VV--  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccuummpprriimmeennttoo  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  hhaabbiilliittaaççããoo  eemm  MMiiccrrooeemmpprreessaa  

ee  eemmpprreessaa  ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee..    

44..66  --  AAnneexxoo  VVII  ––DDeemmoonnssttrraattiivvoo  ddee  VVaalloorreess;;  

44..77  ––  AAnneexxoo  VVIIII  ––  MMooddeelloo  ddee  PPrrooppoossttaa  TTééccnniiccaa;;  

44..88  ––  AAnneexxoo  VVIIIIII  ––  MMooddeelloo  ddee  PPrrooppoossttaa  ddee  PPrreeççoo;;  

44..99  ––  AAnneexxoo  IIXX  ––  MMiinnuuttaa  ddoo  CCoonnttrraattoo..  

 

5 – PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 – Os envelopes lacrados contendo, os “Documentos de Habilitação”, “Proposta Técnica” 

e “Proposta de Preço”, poderão ser entregues por procurador da empresa proponente, 

devidamente munido do instrumento de procuração, ou por seu representante legal, 

mediante a comprovação através do contrato ou estatuto social e/ou suas alterações, 

diretamente à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no dia, hora e local referidos no 

preâmbulo deste Edital, em caso de entrega por simples portador a licitante não terá 

representação na sessão inaugural do certame, devendo os referidos envelopes conter, 

além do nome ou timbre da licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes exteriores:  

 

EENNVVEELLOOPPEE  NN..ºº  0011  ––  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  BBRREEJJOO  DDAA  MMAADDRREE  DDEE  DDEEUUSS..  ––  PPEE  

PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN..ºº  000088//22002200..  

TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOO  NNºº..  000022//22002200..  

OOBBJJEETTOO::  LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, 

Financeiro e Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior 

complexidade de apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração 

Pública, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 

4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como 



 

 

suporte a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em 

processos licitatórios, orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas 

atividades. 

 

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

 

[[RRaazzããoo  SSoocciiaall  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

[[EEnnddeerreeççoo  ee  ffaaxx  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

  

EENNVVEELLOOPPEE  NN..ºº  0022  ––  PPRROOPPOOSSTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  BBRREEJJOO  DDAA  MMAADDRREE  DDEE  DDEEUUSS..  ––  PPEE  

PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN..ºº  000088//22002200..  

TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOO  NNºº..  000022//22002200..  

OOBBJJEETTOO::  LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, 

Financeiro e Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior 

complexidade de apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração 

Pública, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 

4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como 

suporte a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em 



 

 

processos licitatórios, orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas 

atividades. 

 

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

 

[[RRaazzããoo  SSoocciiaall  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

[[EEnnddeerreeççoo  ee  ffaaxx  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

  

EENNVVEELLOOPPEE  NN..ºº  0033  ––  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  BBRREEJJOO  DDAA  MMAADDRREE  DDEE  DDEEUUSS..  ––  PPEE  

PPRROOCCEESSSSOO  LLIICCIITTAATTÓÓRRIIOO  NN..ºº  000088//22002200..  

TTOOMMAADDAA  DDEE  PPRREEÇÇOO  NNºº..  000022//22002200..  

OOBBJJEETTOO::  LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, 

Financeiro e Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior 

complexidade de apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração 

Pública, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 

4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como 

suporte a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em 



 

 

processos licitatórios, orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas 

atividades. 

 

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

 

[[RRaazzããoo  SSoocciiaall  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

[[EEnnddeerreeççoo  ee  ffaaxx  ddaa  eemmpprreessaa  lliicciittaannttee]]  

  

5.1.2 – Os documentos mencionados no subitem 5.1 deste Edital, que dizem respeito à 

procuração e à prova da representação legal, no ato da entrega dos envelopes lacrados, 

deverão estar fora dos mesmos e permanecerão retidos em poder da Comissão Permanente 

de Licitação – CPL para instrução do processo. 

 

5.1.3 - A procuração mencionada no subitem anterior poderá ser pública ou particular. Nesta 

última hipótese, deverá ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, e com 

firma reconhecida em cartório.  

  

5.1.4 – Em caso de representação por procurador e/ou sócio, a pessoa indicada deverá 

entregar, juntamente com a representação legal mencionada nos subitens anteriores, seu 

documento de identidade de fé pública ou cópia devidamente autenticada. 



 

 

 

5.2 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em uma única via. 

 

5.3 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, 

deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, ou ainda por publicação em órgão da imprensa oficial, reservado à Comissão 

Permanente de Licitação - CPL o direito de exigir a apresentação dos originais, a seu 

critério. 

 

5.3.1 - A autenticação de documentos por membro da Comissão Permanente de Licitação - 

CPL, mencionada no subitem 5.3 deste Edital, se dará até o dia útil anterior à data marcada 

para abertura das propostas, ou seja, 20/03/2020. 

 

5.3.2 – Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet, os mesmos 

poderão ser apresentados em cópias, considerando que suas autenticidades ficarão 

condicionadas à verificação (consulta pela Comissão Permanente de Licitação - CPL junto à 

internet). 

 

5.3.3 - Somente as Sociedades de Advogados devidamente constituídas, inscritas e 

registradas na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, na forma da Lei n° 8.906, de 04 de 

julho de 1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil); 

 

5.4 – Não poderão participar desta licitação:  

 

5.4.1 – consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas; 

 

5.4.2 – empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício 

com a Contratante, respeitando o disposto no inc. III, do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes; 

 



 

 

5.4.3 – empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do 

poder público, ou que esteja temporariamente impedida de participar de licitação e de 

contratar com a Administração Pública. 

 

5.5 – Esta Tomada de Preços está aberta à participação de todos os interessados 

cadastrados neste Município, sendo necessário para efetuar o cadastro a 

apresentação dos seguintes documentos: Registro comercial, no caso de empresa 

individual, ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com 

todas as eventuais alterações, ou se for o caso, a alteração social consolidada 

devidamente registrada; CNPJ, FGTS, CNDT, Fazenda FEDERAL (inclusive Certidão 

Negativa de Dívida Ativa da União, unificada ou não), Estadual, Municipal e 

Procuração registrada em Cartório (caso não seja o representante legal da empresa). 

 

5.6 – O cadastro da empresa será realizado pela Comissão Permanente de Licitação no 

horário das 08:00 às 13:00 horas, devendo ocorrer em até 03 (três) dias antes da data da 

entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas de preços, 

prevista no preâmbulo deste Edital.  

  

6 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

6.1  A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei 

Complementar 123/2006 e suas alterações, deverá ser comprovada mediante apresentação 

da seguinte documentação: 

 

a)  Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

 

6.2 – Em se tratando de microempresa – ME e empresas de pequeno porte – EPP, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e para que possa gozar 

dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, no ato da entrega dos 



 

 

envelopes lacrados, apresentar declaração, conforme Anexo V deste Edital, esta deverá 

estar dentro do envelope de habilitação. 

 

6.3 - Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, 

terão tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à 

preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, observados as 

seguintes regras: 

 

6.4 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato. 

 

6.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

6.6 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante 

for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

6.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43 da Lei 

Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

 



 

 

6.8 - O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do art. 43, não se 

aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e 

econômica financeira. 

 

6.9 - Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

6.9.1 - Nesta modalidade (Tomada de Preços), o intervalo percentual estabelecido no § 1° 

do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 será de até 10% (dez por cento) superior ao 

melhor preço. 

 

6.9.2 - Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder -se- á da 

seguinte forma: 

 

6.9.3. - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

6.9.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do inciso I do caput do art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § 1º e 2º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

 

6.9.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º e 2º do art. 44 da 

Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

6.9.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do art. 45 da Lei 

Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 



 

 

 

6.9.7 - O disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 123/06, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 

porte 

. 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope nº 01 

 

 Para fins de habilitação a esta Tomada de Preços deverão as licitantes interessadas 

apresentar os seguintes documentos: 

  

7.1 – Documentação relativa ao Cadastramento: 

 

7.1.2 - Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido pela Prefeitura de Brejo da Madre 

de Deus. 

  

77..22  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccuummpprriimmeennttoo  ee  aapprroovvaaççããoo  aa  ttooddaass  aass  ccllááuussuullaass  ddoo  eeddiittaall  ((AANNEEXXOO  ll))..    

  

77..33  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccoommpprroovvaaççããoo  ddee  qquuee  ddeennttrroo  ddaa  eemmpprreessaa  nnããoo  eexxiissttee  sseerrvviiddoorr  mmuunniicciippaall  

ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  ((AANNEEXXOO  IIII))..  

  

77..44  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddaa  nnããoo  eexxiissttêênncciiaa  ddee  ffaattooss  iimmppeeddiittiivvooss  ppaarraa  aa  ppaarrttiicciippaaççããoo  ddaa  lliicciittaaççããoo  

((AANNEEXXOO  llllll))..  

  

77..55  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  CCuummpprriimmeennttooss  ddoo  ddiissppoossttoo  nnoo  AArrtt..  77ºº,,  IInncciissoo  XXXXXXIIIIII  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  

FFeeddeerraall  ((AANNEEXXOO  llVV))..    

  

77..66  --  DDeeccllaarraaççããoo  ddee  ccuummpprriimmeennttoo  ddaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  hhaabbiilliittaaççããoo  eemm  MMiiccrrooeemmpprreessaa  ee  eemmpprreessaa  

ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee  ((AANNEEXXOO  VV))..  

  

77..66..11  --  EEmm  ssee  ttrraattaannddoo  ddee  mmiiccrrooeemmpprreessaa  oouu  eemmpprreessaa  ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee,,  ddeevveerráá  sseerr  

aapprreesseennttaaddaa  ddeeccllaarraaççããoo  ssoobb  aass  ppeennaass  ddaa  LLeeii,,  ddee  qquuee  ccuummpprreemm  ooss  rreeqquuiissiittooss  lleeggaaiiss  ppaarraa  aa  



 

 

qquuaalliiffiiccaaççããoo  ccoommoo  mmiiccrrooeemmpprreessaa  oouu  eemmpprreessaa  ddee  ppeeqquueennoo  ppoorrttee,,  ee  ddee  qquuee  nnããoo  iinnccoorrrree  eemm  

nneennhhuummaa  ddaass  hhiippóótteesseess  pprreevviissttaass  nnoo  §§  44ºº..  ddoo  aarrttiiggoo  33ºº  ddaa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº..  112233//0066..  

EEssttaannddoo  aappttaa  aa  uussuuffrruuiirr  ddoo  ttrraattaammeennttoo  eessttaabbeelleecciiddoo  nnaa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nn°°..  112233//0066..  

((MMOODDEELLOO  NNOO  AANNEEXXOO  VV))..  

  

7.7 – Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 

 

7.7.1 – Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

7.7.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhada de todas as 

alterações contratuais ou da consolidação respectiva. Todos os documentos deverão estar 

registrados e averbados no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

em cuja base territorial estiver instalado o licitante; 

 

7.7.3 – Documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

7.7.4 – Comprovação de cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal, conforme exigências e modelo constantes na legislação pertinente. 

 

7.8 – Documentação Relativa à Qualificação Técnica:  

 

7.8.1 Atestado(s) de capacidade técnica (ou declaração), expedido(s) por órgão público ou 

privado, declarando ter a licitante satisfatoriamente, no mínimo 30% (trinta por cento) dos 

serviços, que comprove(m) ter aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em quantidades, características e prazos com o objeto da licitação;  

 

7.8.2 Certidão expedida pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (Pessoa 

Jurídica) onde está estabelecida a Sede da licitante, comprovando a inscrição e a 

regularidade para a prestação dos serviços (Somente serão aceitas certidões da OAB que 

forem expedidas dentro dos últimos 60 (sessenta) dias que antecedem à abertura desta 

licitação, exceto se constar prazo de validade do documento);  



 

 

 

7.8.3 Certidão expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil (Pessoa Física) comprovando 

a habilitação para o exercício da advocacia de todos os advogados, sócios e não sócios, que 

prestarão os serviços objeto desta licitação (Somente serão aceitas certidões da OAB que 

forem expedidas dentro dos últimos 60 (sessenta) dias que antecedem à abertura desta 

licitação, exceto se constar prazo de validade do documento). 

 

7.9 – Documentação Relativa a Qualificação Econômico-Financeira: 

 

7.9.1 Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e 

físico, com data não superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento 

das propostas, se outro prazo não constar do documento; 

 

7.9.2 As empresas que sejam do Estado de Pernambuco além de apresentar a certidão 

negativa de processos cíveis física, devem emitir a certidão negativa de processos cíveis 

(PJe) para pessoa jurídica, para licitação (PROCESSOS EM 1º GRAU) no site: 

(https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml); 

 

Observação: De acordo com a Instrução Normativa nº 1.124 de 06 de novembro de 2015, do 

Exmº. Sr. Presidente do TJPE, publicado no DOJ de 09/11/2015, a partir do dia 15/02/2016 

passa a ser obrigatório o PJe (Processo Judicial Eletrônico) nas Varas Cíveis. 

 

7.9.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 

quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 

tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – 

DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou 

de outro indicador que o venha substituir. 

 



 

 

Observação: serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados. 

 

7.9.4 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de1976 – Lei das 

Sociedades Anônimas: 

 Publicados em Diário Oficial; ou 

 Publicados em jornal de grande circulação; ou 

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

licitante. 

 

7.9.5 Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

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

órgão equivalente; ou 

 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

7.9.6 Lei nº 123, de 05 de dezembro de 2006 – 14 de dezembro de 2006 – Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte: 

     Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em 

outro órgão equivalente; ou 

      Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou 

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

7.9.7 Sociedade criada no exercício em curso: 

 

       Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 



 

 

7.9.8 O balanço patrimonial, demonstrações contábeis e as notas explicativas deverão estar 

assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade. Com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial 

será avaliada a capacidade financeira da empresa, devendo ser atendidos os seguintes 

índices: 

 

1) Endividamento Total 

ET* = Exigível Total ÷ Ativo Total ≤ 0,50 

 

2) Índice de Liquidez Corrente 

ILC = Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante ≥ 1,00 

 

3) Índice de Liquidez Geral 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo ÷ Passivo Circulante + Exigível a Longo 

Prazo ≥ 1,00 

  

*Exigível Total = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo. 

 

7.9.9 Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, o Município de Brejo da Madre de Deus-PE se reservará ao direito de exigir a 

apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de extração dos 

parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas 

licitantes; 

 

7.9.10 Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a 

ser apresentado será o Balanço de Abertura; 

 

7.9.11 As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação de que trata 

o inciso III, do art. 31 da Lei 8.666/93 de demais normas legais pertinentes, nas modalidades 

previstas no caput e § 1º do art. 56 dessa mesma Lei, no equivalente a 1% (um por cento); 

 



 

 

7.9.12 O valor estimado da presente licitação R$ 157.833,37 (cento e cinquenta e sete mil, 

oitocentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos); 

 

7.9.13 A garantia referida no subitem 7.9.11 deste Edital deverá ter seu respectivo 

documento em sua forma original recolhido, junto à Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Brejo da Madre de Deus-PE, devendo o respectivo comprovante do recolhimento, 

juntamente com a cópia do documento de garantia, ser apresentado no envelope nº 01 que 

deverá conter os documentos exigidos para habilitação; 

 

7.9.14 – Caso a opção seja caução em dinheiro e for apresentada sob a forma de cheque 

deverá ser administrativo a Prefeitura Municipal de Brejo da Madre de Deus-PE, devendo 

esta providenciar o depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a 

licitante arcará com os encargos tributários incidentes. 

 

7.9.15 – A garantia será devidamente restituída às licitantes após o término do processo 

licitatório. 

 

7.9.16 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro ou servidor 

da comissão, ou publicação em órgão da imprensa oficial, sendo vedada a sua 

apresentação através de cópia produzida via fax ou cópia ilegível. 

 

7.9.17 - Os licitantes que desejarem que seus documentos sejam autenticados, previamente, 

por servidor ou membro da Comissão Permanente de Licitação, deverão levá-los, com 

antecedência de até um dia útil da realização do certame, à sala da Comissão no horário do 

expediente, vedada a sua autenticação no ato licitação. 

 

7.9.18 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário, para fins de instruir ou negar a 

habilitação. 

 



 

 

7.9.19 - Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos 

ou apresentá-los em desacordo com as exigências do edital. 

 

7.9.20 – O valor total global estimado da contratação referente a esta licitação é de: 

 

R$ 157.833,37 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e sete 

centavos) 

 

7.9.21 – Documentação Relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

7.9.21.1 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante; 

 

7.9.21.2 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; 

 

7.9.21.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante; 

 

7.9.21.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da Certidão 

conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União abrangendo 

Contribuição Social. 

 

7.9.21.6 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa 

 

7.10 Será considerada como válida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

data da respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, 

exceto se houver previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou pelo órgão emissor do 

documento, devendo a licitante apresentar cópia da referida legislação. 

 

 7.11 A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante 

implicará no indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.  



 

 

 

7.12 Os documentos exigidos deverão ser apresentados impressos por qualquer processo 

eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), perfeitamente 

legíveis, sem conter borrões, rasuras ou emendas, devidamente datados e assinados 

quando necessário, em conformidade com este Edital. 

 

7.13 Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências 

deste Edital. 

 

 7.14 A documentação para habilitação deverá ser apresentada preferencialmente na ordem 

exigida por este Edital. 

 

8 - PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 2 

 

8.1 Para pontuação da proposta técnica a licitante deverá comprovar sua experiência na 

prestação de serviços mediante a exibição de declaração específica, a qual será pontuada 

conforme tabela abaixo:  

 
ITEM REQUISITOS PONTOS MÁXIMOS 

A Recursos Humanos 20 

B Experiência em Assessoria ou Consultoria da 
Pessoa Jurídica 

25 

 
a. Pontuação 1 (P1). Requisitos da pontuação dos Recursos Humanos (máximo 20 pontos) 
 

REQUISITOS 

1- Advogado que tenha concluído curso de pós-graduação latu sensu, nível 
especialização, em qualquer área do Direito Público, com carga horária igual ou 
superior a 360 horas.  
– Atribuir 1 (um) ponto por advogado 

Até 2 (dois) 
pontos. 

2- Advogado que tenha concluído curso de pós-graduação em nível de 
mestrado.  
– Atribuir 2 (dois) pontos por advogado 

Até 6 (seis) 
pontos. 

3- Advogado que tenha concluído curso de pós-graduação em nível de 
doutorado. 
 – Atribuir 2 (dois) pontos por advogado 

Até 8 (oito) 
pontos. 

4- Tempo de inscrição na OAB e atividade jurídica  
– Atribuir 1 (um) ponto por advogado com inscrição na OAB e que comprove o 

Até 4 (quatro) 
pontos 



 

 

exercício de atividade jurídica acima de 5 (cinco) anos e um dia até 10 (dez) 
anos.  
– Atribuir 2 (dois) pontos por advogado com inscrição na OAB e que comprove 
o exercício de atividade jurídica acima de 10 (dez) anos e um dia até 20 (vinte) 
anos. – Atribuir 3 (três) pontos por advogado com inscrição na OAB e que 
comprove o exercício de atividade jurídica com mais de 20 (vinte) anos e um 
dia. 

 
Pontuação máxima (somatório itens 1, 2, 3 e 4) 20 (vinte) pontos 

 

Comprovação de pontuação: Itens 1, 2 e 3: Certificado de conclusão de curso ou documento 

equivalente emitido pela entidade de ensino devidamente reconhecido pelo Ministério da 

Educação. 

 

* OBSERVAÇÃO: será permitida a indicação de profissional com o objetivo de auferir 

pontuação nos três quesitos. Por exemplo: se a licitante indicar o advogado João José e 

comprovar que o mesmo possui pós-graduação, mestrado e doutorado (nos ramos 

indicados), a sociedade irá obter 5 (cinco) pontos em relação ao advogado João José. Item 

4: Deverá ser apresentada certidão da OAB para comprovação da data de registro, bem 

como certidão ou declaração idônea que comprove o exercício de atividade jurídica, nos 

termos da Resolução n.º 75, de 12 de maio de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. 

 

a.1 A documentação apresentada para fins de obtenção da pontuação dos recursos 

humanos deverá se referir, obrigatoriamente, aos sócios da licitante, ou então, aos 

associados e/ou empregados que efetivamente serão designados para atendimento do 

objeto licitado. 

 

b. Pontuação 2 (P2). Requisitos da pontuação da PESSOA JURÍDICA com experiência em 

Assessoria ou Consultoria (máximo 25 pontos): 

 

Requisitos (Pessoa Jurídica) Pontuação 

1. Pessoa Jurídica de Direito Público – Atribuir 2 
(dois) pontos por certidão. 

Até 20 (vinte) 

2. Pessoa Jurídica de direito privado – Atribuir 1 
(um) pontos por certidão. 

Até 5 (cinco) 

OBS: O(s) documento(s) apresentado(s) para aferição do atestado de capacidade técnica 



 

 

(Documentos de Habilitação –poderá(ão) ser utilizado(s) para pontuação deste item, desde que 
sejam apresentados novamente no envelope de proposta técnica. 

 
b.1 As comprovações da pontuação da pessoa jurídica serão realizadas mediante a 

apresentação de declarações/certidões ou contratos firmados pelas respectivas Pessoas 

Jurídicas de que a Licitante exerceu/exerce de forma adequada e sem ressalvas do 

exercício das atividades inseridas no objeto do presente Edital. 

 

b.1.1 Na hipótese de o licitante deixar de apresentar a documentação de comprovação da 

pontuação ou essa for considerada defeituosa, a mesma será desconsiderada do item a que 

se referir. 

 

b.2 Será atribuída nota 100 (cem) à Proposta Técnica que houver obtido o maior número de 

pontos, considerando o somatório da Pontuação 1 e Pontuação 2 (subitens a e b, do item 

8.1, respectivamente), atribuindo-se às demais Propostas Técnicas notas diretamente 

proporcionais à sua classificação, por pontos, em relação à Proposta que recebeu nota 100 

(cem), de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝑁𝑃𝑇 = 100 𝑥 (𝑇𝑖) 
𝑇o 

 
Onde: NPT = nota da Proposta Técnica em exame, para efeito de sua classificação. Ti = 

pontuação da Proposta Técnica em exame (Somatório de P1 e P2). To = pontuação da 

melhor Proposta Técnica. 

 

8.2 A pontuação da proposta técnica será confirmada com a apresentação obrigatória, 

dentro do envelope nº 02 (Proposta Técnica), dos seguintes documentos:  

 

a. Cópia da identidade dos advogados que prestarão os serviços constantes deste certame, 

expedida pela OAB; e  

 

b. Comprovação de que os advogados relacionados fazem parte da equipe profissional da 

licitante, através dos seguintes documentos:  



 

 

 

b.1 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (da parte onde consta o nº e 

série da CTPS, fotografia, dados pessoais do empregado e de onde constam os dados do 

contrato de trabalho); ou  

 

b.2 Cópia de contrato escrito, averbado no registro de advogados, conforme art. 39 do 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB; ou  

 

b.3 Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

junto a OAB. 

 

9 – PROPOSTA DE PREÇOS – Envelope nº 03  

 

9.1 A proposta poderá ser apresentada em uma única via, devendo ser redigida no idioma 

português, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, datilografada ou digitada em papel 

timbrado, datada e assinada por representante legal ou procurador do licitante, com poderes 

específicos para tal fim, sendo a última folha assinada e as demais rubricadas. 

 

9.2 A proposta deverá ser elaborada obedecendo às condições estabelecidas no presente 

edital, devendo apresentar as seguintes indicações: 

 

9.2.1 Nome ou razão social da empresa licitante, endereço com CEP, CNPJ, nº do telefone, 

fax ou e-mail, nome do signatário com sua função ou cargo; 

 

9.3 A melhor proposta será considerada aquela que ofertar o menor percentual a ser pago a 

título de remuneração, considerando o benefício, ou melhor, o valor recuperado, seja 

administrativamente ou judicialmente; 

 

9.4 Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da 

data marcada para recebimento dos envelopes de documentação e propostas; 

 



 

 

9.5 Declaração do licitante de que, nos preços, estão incluídos todos os custos com 

materiais, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão-de-obra com seus 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos e quaisquer outros encargos que 

incidam direta ou indiretamente sobre o objeto licitado.  

As cotações apresentadas e levadas em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de 

pleitear qualquer alteração posterior; 

 

9.6 Será atribuída nota 100 (cem) à Proposta de Preço de menor valor, atribuindo-se às 

demais Propostas de Preços notas diretamente proporcionais à sua classificação, por 

pontos, em relação à Proposta que recebeu nota 100 (cem), de acordo com a seguinte 

fórmula: 

 

𝑁𝑃𝑃 = 200 − 100 𝑥 (𝑃𝑖) 

𝑃o 

Onde:  

 

NPP = nota da Proposta de Preço em exame, para efeito de sua classificação.  

Pi = pontuação da Proposta de Preço em exame.  

Po = pontuação da melhor Proposta de Preço. 

 

10 - DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DAS PROPOSTAS 

TÉCNICAS E DAS PROPOSTAS 

 

10.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação as Propostas Técnicas e as 

propostas dos licitantes serão recebidas e abertas pela Comissão Permanente de Licitação, 

que procederá ao exame das mesmas. 

 

10.2 Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso pelos interessados, 

suspendendo-se o certame até seu julgamento. 

 



 

 

10.3 Os envelopes, contendo as propostas de preços dos licitantes considerados 

preliminarmente inabilitados, ficarão em poder da Comissão Permanente de Licitação até o 

julgamento dos recursos interpostos nos termos do art. 43, inc. III da Lei nº 8.666/93. Se, 

entretanto, todos os licitantes declarados inabilitados renunciarem, expressamente, à 

interposição de recursos, o que deverá ser registrado em ata, os envelopes com suas 

propostas ser-lhe-ão devolvidos imediatamente. 

 

10.4 Os documentos de habilitação permanecerão durante o procedimento licitatório 

instruindo os autos do processo.  

 

10.5 As propostas, depois de apresentadas, não poderão sofrer acréscimos ou retificações. 

 

10.6 Da reunião para abertura de envelopes, contendo a documentação para habilitação e 

as propostas de preços, lavrar-se-á ata circunstanciada, da qual deverão constar toda e 

quaisquer ocorrências, devendo esta ser assinada pelos licitantes presentes, ou por seus 

representantes, e por todos os membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme 

art. 43, § 1º da Lei 8.666/93, ficando sem efeito as declarações emitidas após a sua 

lavratura. 

 

10.7 Não serão consideradas, para efeito de julgamento, quaisquer vantagens não previstas 

neste edital, nem aquelas que ofereçam vantagens ou reduções sobre a de menor preço. 

 

11 - DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 

 

11.1 A licitação será processada e julgada observando os arts. 43 e 44 da Lei 8.666/93. 

 

11.2 Sendo a presente licitação do tipo “Técnica e Preço”, a Comissão de servidores 

instituída para a presente concorrência fará a avaliação da documentação e o julgamento 

das propostas técnica e comercial em duas fases, a saber: 

 

– 1ª fase – Julgamento da proposta técnica, 



 

 

– 2ª fase – Julgamento da proposta comercial. 

 

11.3 As propostas dos licitantes credenciados serão julgadas pela Comissão de Licitações 

adotando-se o peso 6 para a nota técnica e peso 4 para a Proposta de Preços. 

 

11.4 Será declarado classificado em primeiro lugar o proponente que obtiver a maior 

pontuação final, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

 

𝑁𝐶𝐹 = {(6 𝑥 𝑁𝑃𝑇) + (4 𝑥 𝑁𝑃𝑃)}/100 

 

Onde:  

 

NCF = nota de classificação final.  

NPT = nota da proposta técnica em exame.  

NPP = nota da proposta de preço em exame. 

 

11.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer técnico do setor 

competente, caso o entenda como necessário à verificação do ajustamento das 

características e especificações do objeto deste instrumento convocatório. 

 

11.6 Serão rejeitadas as propostas que omitam qualquer elemento exigido no edital e seus 

anexos ou que não contenham informações suficientes que permitam avaliação qualitativa e 

quantitativa ou que contenham qualquer limitação ou condição substancial que seja contaria 

aos termos deste Edital, mesmo parcialmente, inexequíveis, assim declaradas mediante 

exposição da CPL. 

 

11.7 Serão desclassificadas as propostas com valor por lote superior ao limite estabelecido 

pela Prefeitura Municipal, nos termos do Termo de Referência em anexo ou com preços 

manifestamente inexequíveis, conforme previsto no art. 48 da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 



 

 

11.8 Serão desclassificadas ainda, as propostas com valores unitários superiores aos 

valores unitários máximos estabelecidos pela Prefeitura Municipal ou ainda considerados 

inexequíveis, conforme planilhas de orçamento discriminado dos serviços a serem 

realizados, anexas ao presente edital. 

 

11.9 Se houver igualdade entre duas ou mais propostas, após a aplicação dos critérios e 

fatores de julgamento, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao desempate 

mediante sorteio público, em conformidade com o art. 45, §2º da Lei 8.666/93. 

 

12 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

12.1 - A Comissão Permanente de Licitação - CPL fará divulgar os resultados dos 

julgamentos da presente Tomada de Preços, na forma prevista no § 1º do art. 109 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

13 – RECURSOS 

 

13.1 Dos atos relativos à presente licitação caberão recursos previstos no art. 109 da Lei nº 

8.666/93. 

 

13.2 Os recursos serão dirigidos ao Prefeito, devendo ser entregues diretamente a um dos 

membros da Comissão Permanente de Licitação. 

 

13.3 Os recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

13.4 Os recursos interpostos fora do prazo ou entregues em local diverso do indicado no 

preâmbulo deste instrumento não serão conhecidos. 

 

14 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 



 

 

14.1 – Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), quanto ao julgamento das 

propostas, o resultado da licitação será submetido ao Prefeito de Brejo da Madre de Deus 

para homologação e adjudicação do objeto da licitação à vencedora do certame. 

 

14.2 – A licitante vencedora será convocada para assinar o respectivo instrumento 

contratual, de acordo com a minuta constante do Anexo VII, no prazo definido no neste 

Edital.   

 

14.3 – Quando a licitante vencedora não assinar o termo do Contrato ou não aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, fica facultado ao Município de Brejo da Madre de Deus 

convocar a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos 

preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93 e demais normas 

legais pertinentes. 

 

15 – INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

15.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará a vencedora para 

assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.2 O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei n.º 8.666/93, observadas suas alterações posteriores, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

15.3 Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e nas propostas 

apresentadas pelo adjudicatário. 

 

15.4 O prazo de duração do contrato será até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da 

sua assinatura. 



 

 

 

15.5 Este prazo poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 

(sessenta) meses, havendo interesse das partes, se presentes os requisitos legais, 

conforme dispõe o inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

 

15.6 O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 

deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada da mesma no 

Setores Financeiros. 

 

15.7 A nota fiscal deverá ter como destinatária O Município de Brejo da Madre de Deus-PE, 

salvo orientação oficial em contrário. 

 

15.8 É indispensável para a liberação do pagamento a aceitação do objeto licitado através 

da assinatura na nota fiscal. 

 

15.9 No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o(s) 

número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s). 

 

15.10 As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.  

 

15.11 Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, 

após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que 

lhe tenha sido aplicada. 

 

15.12 Os documentos nominados acima deverão estar dentro dos seus prazos da validade, 

sob pena de ficar a referida parcela retida, enquanto não cumprida esta condição. 

 

15.13 A fiscalização por parte dos servidores do município não isenta a Contratada das 

responsabilidades previstas no Edital, na legislação e no Contrato. 

 

15.14 Caso os serviços não atendam às exigências constantes do Edital e seus anexos, a 



 

 

fiscalização poderá solicitar ao setor competente o início do Processo Interno de rescisão 

unilateral de contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

16 – RESCISÃO CONTRATUAL 

 

16.1 – Constituem motivos para a rescisão do Contrato os casos relacionados no art. 78 da 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 

16.2 – Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, 

exclusivamente, ao pagamento dos serviços corretamente executados, perdendo ainda em 

favor RPPS da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus, o valor das garantias contratuais, a 

título de pena convencional. 

 

16.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será 

esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

direito a: 

   

16.4 – Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

 

17 – CRITÉRIO DE REAJUSTE 

 

17.1 – De acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069 de 29.06.95, no prazo inferior a 12 (doze) 

meses, contados a partir da data da apresentação das propostas, os valores do Contrato 

não poderão ser reajustados, assegurados à manutenção de seu equilíbrio econômico-

financeiro, na forma da alínea “d”, inciso II do art. 65 Lei 8666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 



 

 

17.2 – Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, não excederão aos limites 

estabelecidos no § 1º, art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

observada a exceção prevista no inciso II, do parágrafo 2º, do mesmo artigo. 

 

18 – PAGAMENTO DAS FATURAS 

 

18.1 O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes a prestação de serviço do 

objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada da nota fiscal 

nos Setores financeiros. 

 

18.2 A nota fiscal deverá ter como destinatária O Município de Brejo da Madre de Deus e a 

Secretaria em que o Contrato seja oriundo, salvo orientação oficial em contrário. 

 

18.3 É indispensável para a liberação do pagamento a aceitação do objeto licitado através 

da assinatura na nota fiscal. 

 

18.4 No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o(s) 

número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s). 

 

18.5 As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.  

 

18.6 Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, 

após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que 

lhe tenha sido aplicada. 

 

18.7 Os documentos nominados acima deverão estar dentro dos seus prazos da validade, 

sob pena de ficar a referida parcela retida, enquanto não cumprida esta condição. 

 

19 – PENALIDADES 

 



 

 

19.1 Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais destacam-se: 

I. Advertência; 

II. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, na sua entrega total ou de suas etapas, além dos 

prazos estipulados neste edital, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 

III. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 

injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por reincidência em imperfeição, 

quando já notificada pelo RPPS, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 10 

(dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. Após 02 (duas) reincidências 

e/ou após o prazo, poderão ser aplicados o previsto no subitem 19.1; 

V. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 

VI. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

19.2 Da aplicação das penas definidas nos incisos "II" ao "IV", do subitem 19.1, poderá 

também serem rescindidos os contratos e/ou imputada à licitante vencedora, as penalidades 

previstas nos incisos “V” e “VI” do item 19.1 desse edital, baseado no art. 87, incisos III e IV, 

da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

19.3 Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "VI", do subitem 19.1, caberá 

recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser 

apresentado no mesmo local. 

 

19.4 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são 

os previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93. 



 

 

 

20 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20.1 Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato são de responsabilidade única e exclusiva da contratada. 

 

20.2 A contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços 

executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos 

venham a sofrer. 

 

20.3 Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

 

20.4 É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo. 

 

20.5 Caso a empresa vencedora do certame licitatório se faça representar por procurador 

para a assinatura do contrato, a procuração deverá conter poderes especiais para tal fim. 

 

20.6 Caso alguma sessão pública (para recebimento, abertura de envelopes e julgamento de 

propostas), seja suspensa, na continuação as licitantes deverão se fazer representar pela 

mesma pessoa credenciada inicialmente, sob pena da representação da empresa ficar 

prejudicada. 

 

20.7 Não será admitida a representação de uma empresa por outra pessoa jurídica. A 

pessoa a ser credenciada para a representação do licitante deverá ser uma pessoa física. 

 

20.8 Reserva-se à Administração o direito de revogar a licitação por razões de interesse 

público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 



 

 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

20.9 Deverão ser observados os prazos e condições legais das leis que regem este 

Processo. No caso de impugnação deste edital. A impugnação deve ser entregue 

diretamente à Comissão Permanente de Licitação no horário de 08h às 13h, de segunda a 

sexta-feira. 

 

20.10 As empresas interessadas em obter quaisquer esclarecimentos acerca da presente 

licitação deverão solicitá-los por escrito, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à sessão 

inaugural, através de documento assinado por seu representante legal ou procurador com 

poderes para tal (documento comprobatório devidamente anexado), devendo o mesmo ser 

registrado no Protocolo da CPL, no horário das 08:00 às 13:00 horas. A Comissão 

Permanente de Licitação - CPL prestará as informações requeridas até 02 (dois) dias úteis 

antes da sessão inaugural acima referida. 

 

20.11 Os casos omissos neste edital serão resolvidos nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

20.12 No uso da prerrogativa conferida pelo art. 43, da Lei 8.666/93, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer tempo, os originais de procurações, 

documentos de habilitação, documentos que integrem as propostas dos licitantes e 

quaisquer outros cujas cópias sejam apresentadas durante o processo licitatório.  

 

20.13 Para fins de dirimir controvérsias decorrentes desta licitação, será considerado 

domicílio contratual eleito pelas partes a Comarca de Brejo da Madre de Deus-PE, sendo 

unicamente competente o respectivo foro. 

 

20.14 O presente Edital poderá ser adquirido na sala da Comissão Permanente de Licitação 

– CPL, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, onde o requerente deverá 

comparecer com um CD ou Pen-drive, ou ainda poderá ser adquirido através do e-mail: 



 

 

licitacaobmd@hotmail.com. no horário de 8:00h às 13:00h, de segunda a sexta-feira. ou no 

portal da transparência, atendendo MP de nº 896 de 06 de setembro de 2019,  

https://www.brejomdeus.pe.gov.br. 

 

 

 

Brejo da Madre de Deus, 05 de Março de 2020 

 

 

 

 

____________________________________________ 

JÉSSICA DONARA DA SILVA OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

Sob fundamento no art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, aprovo o 

procedimento licitatório ora analisado por atender a legislação pertinente a matéria.  

 

 

 

 

 

 

                            ___________________________________________ 

FELIPE AUGUSTO DE VASCONCELOS CARACIOLO 

OAB/PE 29.702 

 



 

 

 

AANNEEXXOO  II                      

      

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  AA  

  TTOODDAASS  AASS  CCLLAAÚÚSSUULLAASS  DDOO  EEDDIITTAALL  

  

  

  

DDeeccllaarraammooss  ppaarraa  ooss  ddeevviiddooss  ffiinnss,,  qquuee  eessttaammooss  ddee  aaccoorrddoo  ee  aacceeiittaammooss  ttooddaass  aass  ccllááuussuullaass  ee  

ccoonnddiiççõõeess  eessttaabbeelleecciiddaass  nnoo  eeddiittaall  ddee  lliicciittaaççããoo,,  ppaarraa  eessttee  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº  000088//22002200    ––  

TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss    000022//22002200..      

  

  

  

  

  

PPoorr  sseerr  vveerrddaaddee,,  ffiirrmmaammooss  aa  pprreesseennttee..  

LLooccaall  ee  ddaattaa  

  

  

__________________________________________________________________________________________  

((CCaarriimmbboo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddoo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eemmpprreessaa))  

  



 

 

  

  

  

AANNEEXXOO  IIII    

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  QQUUEE  DDEENNTTRROO  DDAA  EEMMPPRREESSAA  NNÃÃOO  EEXXIISSTTEE  

SSEERRVVIIDDOORR  DDAA  PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDEE  BBRREEJJOO  DDAA  MMAADDRREE  DDEE  DDEEUUSS  --  PPEE  

  

  

                  DDeeccllaarraammooss  ppaarraa  ooss  ddeevviiddooss  ffiinnss  ddee  ccoommpprroovvaaççããoo,,  qquuee  eennttrree  ttooddooss  ooss  ffuunncciioonnáárriiooss  

ddeessttaa  eemmpprreessaa,,  bbeemm  ccoommoo  ooss  ddiirriiggeenntteess,,  ggeerreenntteess,,  ssóócciiooss  ee  rreessppoonnssáávveeiiss  ttééccnniiccooss  ddeessttaa  

eemmpprreessaa,,  nnããoo  hháá  nneennhhuumm  sseerrvviiddoorr  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE,,  nneemm  

nneennhhuumm  qquuee  oo  tteennhhaa  ssiiddoo  nnooss  úúllttiimmooss  118800  ((cceennttoo  ee  ooiitteennttaa))  ddiiaass  aanntteerriioorreess  àà  ddaattaa  ddoo  

PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nn..ºº  000088//22002200  ––  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  000022//22002200..  

  

  

PPoorr  sseerr  vveerrddaaddee,,  ffiirrmmaammooss  aa  pprreesseennttee..  

  

  

LLooccaall  ee  ddaattaa..  

  

  

__________________________________________________________________________________________  

((CCaarriimmbboo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddoo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eemmpprreessaa))  

  



 

 

  

AANNEEXXOO  IIIIII    

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDAA  NNÃÃOO  EEXXIISSTTÊÊNNCCIIAA  DDEE  FFAATTOOSS  

IIMMPPEEDDIITTIIVVOOSS  PPAARRAA  AA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  

  

  

  

            EEmm  aatteennddiimmeennttoo  àà  ddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddoo  EEddiittaall,,  ddaass  CCoonnddiiççõõeess  GGeerraaiiss,,  ddeeccllaarraammooss,,  ssoobb  aass  

ppeennaalliiddaaddeess  ccaabbíívveeiiss,,  qquuee  iinneexxiissttee  qquuaallqquueerr  ffaattoo  iimmppeeddiittiivvoo  ddaa  hhaabbiilliittaaççããoo  ddee  nnoossssaa  eemmpprreessaa  

ppaarraa  aapprreesseennttaarr  pprrooppoossttaa  nnaa  lliicciittaaççããoo  eemm  rreeffeerrêênncciiaa..  

  

  

PPoorr  sseerr  vveerrddaaddee,,  ffiirrmmaammooss  aa  pprreesseennttee..  

  

LLooccaall  ee  ddaattaa..  

  

  

__________________________________________________________________________________________  

((CCaarriimmbboo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddoo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eemmpprreessaa))  

  

  

  

  

  



 

 

  

AANNEEXXOO  IIVV    

  

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  AAOO  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOO  DDIISSPPOOSSTTOO  NNOO  AARRTT..  77ºº..  XXXXXXIIIIII,,  DDAA  

CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  FFEEDDEERRAALL,,  CCOONNFFOORRMMEE  AARRTT..  2277,,  VV,,  DDAA  LLEEII  NNºº..  88..666666//9933..  

  

  

PPeellaa  pprreesseennttee,,  ddeeccllaarraammooss  qquuee  nnããoo  ppoossssuuii  eemm  nnoossssoo  qquuaaddrroo  ddee  ffuunncciioonnáárriiooss,,  

eemmpprreeggaaddooss  mmeennoorreess  ddee  ddeezzooiittoo  aannooss  eemm  ttrraabbaallhhoo  nnoottuurrnnoo,,  ppeerriiggoossoo  oouu  iinnssaalluubbrree  ee  

mmeennoorreess  ddee  ddeezzeesssseeiiss  aannooss  eemm  qquuaallqquueerr  ttrraabbaallhhoo,,  ssaallvvoo  nnaa  ccoonnddiiççããoo  ddee  aapprreennddiizz,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  

qquuaattoorrzzee  aannooss  ccuummpprriimmeennttoo  ddoo  ddiissppoossttoo  nnoo  aarrtt..  77ºº..  XXXXXXIIIIII,,  ddaa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall,,  ccoonnffoorrmmee  

aarrtt..  2277,,  VV,,  ddaa  LLeeii  nnºº..  88..666666//9933..  

  

  

PPoorr  sseerr  vveerrddaaddee,,  ffiirrmmaammooss  aa  pprreesseennttee..  

  

LLooccaall  ee  ddaattaa..  

  

____________________________________________________________________________  

  

((CCaarriimmbboo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddoo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eemmpprreessaa))  

  

  

  



 

 

  

AANNEEXXOO  VV    

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMIICCRROOEEMMPPRREESSAA  EE  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  VVIIIIII  

  

  

  

  DDeeccllaarraammooss  ssoobb  aass  ppeennaass  ddaa  lleeii  qquuee  eessttaa  eemmpprreessaa  ssee  eennqquuaaddrraa  nnaa  ccoonnddiiççããoo  ddee  

MMIICCRROOEEMMPPRREESSAA  ––  MMEE  OOUU  EEMMPPRREESSAA  DDEE  PPEEQQUUEENNOO  PPOORRTTEE  ––  EEPPPP,,  ccoonnssttiittuuííddaa  nnooss  

tteerrmmooss  ddaa  lleeggiissllaaççããoo  vviiggeennttee,,  qquuee  nnããoo  hháá  nneennhhuumm  ddooss  iimmppeeddiimmeennttooss  pprreevviissttoo  nnooss  iinncciissooss  ddoo  

§§  44ºº,,  ddoo  aarrttiiggoo  33ºº,,  ddaa  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  nnºº  112233//0066  ee  ssuuaass  aalltteerraaççõõeess..    

  

PPaarraa  ttaannttoo  aanneexxaammooss  ooss  ddooccuummeennttooss  qquuee  ccoommpprroovvaamm  ttaall  ccoonnddiiççããoo..  

  

PPoorr  sseerr  vveerrddaaddee,,  ffiirrmmaammooss  aa  pprreesseennttee..  

  

LLooccaall  ee  ddaattaa..  

  

  

__________________________________________________________________________________________  

((CCaarriimmbboo  ee  aassssiinnaattuurraa  ddoo  rreepprreesseennttaannttee  lleeggaall  ddaa  eemmpprreessaa))  

  

  

  

  



 

 

  

AANNEEXXOO  VVII  

  

DEMONSTRATIVO DE VALORES 

 

O Município de Brejo da Madre de Deus/PE, aceitará os preços máximos mensais para os 

Lotes nos seguintes valores: 

 

LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública, 

especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/64, sem 

prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como suporte a Comissão 

Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em processos licitatórios, 

orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas atividades. 

  

LLoottee  0011::  RR$$  66..771100,,0000  ((sseeiiss  mmiill  sseetteecceennttooss  ee  ddeezz  rreeaaiiss)) 

 

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

  

LLoottee  0022::  RR$$  44..330066,,6677  ((qquuaattrroo  mmiill  ttrreezzeennttooss  ee  sseeiiss  rreeaaiiss  ee  sseesssseennttaa  ee  sseettee  cceennttaavvooss))  

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos  

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 



 

 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

  

LLoottee  0033::  44..776666,,6677((qquuaattrroo  mmiill  sseetteecceennttooss  ee  sseesssseennttaa  ee  sseeiiss  rreeaaiiss  ee  sseesssseennttaa  ee  sseettee  

cceennttaavvooss))  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

AANNEEXXOO  VVIIII  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 

 

A Sociedade de Advogados (indicar a razão social da licitante, número de inscrição no CNPJ e 

na OAB do estabelecimento que efetivamente irá prestar os serviços objeto da licitação, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato,) em 

atendimento às disposições do Edital de Concorrência citada acima, apresenta a sua proposta 

técnica, contendo os seguintes anexos: 

PONTUAÇÃO 1 CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ITEM 10 - A DO EDITAL 
(RECURSOSHUMANOS) 
 
Relacionar nomes dos advogados e o curso a ser pontuado (de acordo com o item 10 do edital). 
OBS: Anexar documentação comprobatória. 

Nome completo do 
advogado e nº de inscrição 
na OAB 

Grau de pós-graduação 
(especialização, 
mestrado ou doutorado) 

Tempo de inscrição na 
OAB e atividade 
jurídica 

Pontuação 

    
    

    

    

 

PONTUAÇÃO 2 CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ITEM 10 – B - DO EDITAL 
(EXPERIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA) 
 
Relacionar as empresas públicas e/ou privadas.  
OBS: Anexar documentação comprobatória 

Razão social da pessoa 
jurídica onde foram 
realizados os serviços 

Endereço 
Pessoa jurídica de 
direito público ou 
privado 

Pontuação 

    
    

    

    

 

(Local e data) 

___________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 



 

 

 

 

AANNEEXXOO  VVIIIIII  

  

ÀÀ  

CCoommiissssããoo  PPeerrmmaanneennttee  ddee  LLiicciittaaççããoo  

PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  BBrreejjoo  ddaa  MMaaddrree  ddee  DDeeuuss  --  PPEE  

RReeff..::  PPrroocceessssoo  LLiicciittaattóórriioo  nnºº..  000088//22002200    MMooddaalliiddaaddee  TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  000022//22002200  

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

A Empresa .........................................., inscrita no CNPJ ou CPF(MF) n.º ........................., 

estabelecida no(a) ........................................vem, perante ao Município de Brejo da Madre de 

Deus, apresentar a seguinte proposta de preços para o: 

 Lote 01: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública, 

especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/64, sem 

prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. Bem como suporte a Comissão 

Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe de apoio, em processos licitatórios, 

orientando-os e elaborando pareceres jurídicos relacionados às suas atividades. 

 

Lote 02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 



 

 

 

Lote 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária.   

 

LOTE DESCRIÇÃO QUANT. R$ UNT R$ TOTAL 

  MESES   

  R$ GERAL 

 

 

Valor Total da Proposta: R$ ............................................( valor por extenso) 

 

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, conforme especificações do Edital;  

- A Prestação dos Serviços de técnicos especializados de Consultoria e Assessoria jurídica 

será da assinatura e estende-se pelo lapso temporal de 10 meses, podendo ser prorrogado, 

respeitando o limite de duração consignado no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

- Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as 

despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre a prestação do 

serviço.  

 

Local, .....................de .....................de 2020. 

 

__________________________________ 

assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº.......... 

 

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM, O 

MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 

_________________E A 

EMPRESA_____________________. 

 

   Minuta de contrato de obra pública que firmam, como Contratante, o 

MUNICÍPIO DE .................., pessoa jurídica de direito público, com sede na 

.................................-PE, inscrito no CNPJ sob o nº ..................., neste ato representado por 

seu Prefeito(a), Sr. ..........................., brasileiro, casado, ......................, inscrito no CPF/MF 

sob o nº ............................ e portador do RG nº ......................., residente e domiciliado na 

Rua ..............................., Bairro ....................................-PE e como Contratada, a empresa 

_______________, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º ______, com sede na Rua/Av. 

_________________, na cidade de _______, neste ato legalmente representada pelo(a) 

Sr.(a), _______________, (dados pessoais, inclusive endereço)*, com fulcro no Processo de 

Licitação nº 008/2020 realizado sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2020 do 

tipo “Técnica e Preço” ofertado,  nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores 

bem como sob as cláusulas e condições seguintes: 

 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento 

público de procuração, nos termos do art. 131 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

 

A prestação de serviço, objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Edital 



 

 

de licitação e a Proposta apresentada pela ora Contratada, rege-se pela Lei Federal nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-

se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito 

Privado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO 

 

 Constitui objeto deste contrato: LOTE 01: Contratação de empresa para a prestação de 

serviços técnicos especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito 

Administrativo, Financeiro e Constitucional, envolvendo o exame de questões 

administrativas de maior complexidade de apoio e orientação quanto aos preceitos legais 

que regem a Administração Pública, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 

101/2000 e a Lei Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando 

solicitado. Bem como suporte a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e sua equipe 

de apoio, em processos licitatórios, orientando-os e elaborando pareceres jurídicos 

relacionados às suas atividades. 

  

LOTE  02: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de 

Consultoria e Assessoria Jurídica nas áreas de Direito Administrativo, Financeiro e 

Constitucional, envolvendo o exame de questões administrativas de maior complexidade de 

apoio e orientação quanto aos preceitos legais que regem a Administração Pública e o 

Sistema Única de Saúde, especialmente no tocante à Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei 

Federal nº 4.320/64, sem prejuízo de análise de qualquer matéria, quando solicitado. 

 

LOTE 03: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de Consultoria e 

Assessoria Jurídica na Área de Direito Previdenciário ao Instituto de Previdência dos 

Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus – IPRESB, especialmente quanto à 

análise, acompanhamento e emissão de parecer na concessão de benefícios 

previdenciários, envolvendo ainda apoio à Gestão Previdenciária. 

  

 



 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

   

O presente contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2020 contados a partir de 

sua assinatura, observado o disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais 

pertinentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

Como contraprestação à prestação dos serviços, objeto deste acordo, o Contratante 

pagará à Contratada mensalmente o valor de R$ ............. () perfazendo o valor total de R$ 

....... (). 

 

§1º O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes a prestação de serviço do 

objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada da nota fiscal 

nos Setores financeiros. 

 

§2º A nota fiscal deverá ter como destinatária O Município de Brejo da Madre de Deus e a 

Secretaria em que o Contrato seja oriundo, salvo orientação oficial em contrário. 

 

§3º É indispensável para a liberação do pagamento a aceitação do objeto licitado através da 

assinatura na nota fiscal. 

 

§4º No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá ser informado o(s) número(s) 

da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s). 

 

§5º As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional.  

 

§6º Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, após 

o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que lhe 

tenha sido aplicada. 

 



 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos para realização do objeto do presente contrato são oriundos da seguinte 

rubrica orçamentária:  

 

2       PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS 

02     PODER EXECUTIVO 

0202    GOVERNO MUNICIPAL  

020201   GABINETE DO PREFEITO 

        04 ADMINISTRAÇÃO 

        04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

        041220403   GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 

        0412 2040 32015 0000     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA 

045    3.3.90.35.00   SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

0.01.0        110.001   RECURSOS PRÓPRIOS 

 

3             FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS 

03            ENTIDADE SUPERVISIONADA 

0303        SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

030301    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

          10    SAÚDE 

          10122   ADMINISTRAÇÃO GERAL 

          101221002       SUPORTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE 

          1012 2100 2230 0000   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

578     3.3.90.35.00   SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

0.01.00  310.001     RECURSOS PRÓPRIOS-SAÚDE 

 

6            IPRESB-FUNDO FINANCEIRO 

03          ENTIDADE SUPERVISIONADA 

0312      ENTIDADES SUPERVISIONADAS 

031204     IPRESB- FUNDO FINANCEIRO 

          04  ADMINISTRAÇÃO 

          04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 

          041220901    GESTÃO PREVIDENCIARIA 

          0412 2090 1216 0000     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTÃO 

1095   3.3.90.35.00    SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão 

efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente 

através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato 



 

 

para todos os fins legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

 

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Município as prerrogativas 

constantes dos arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela 

Contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

  Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à Contratada: 

 

§1º Os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução 

do contrato são de responsabilidade única e exclusiva da contratada. 

 

§2º A contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços 

executados, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos ou perdas que os mesmos 

venham a sofrer. 

 

§3º Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigida na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE, além das demais previstas neste 

Edital e dele decorrentes: 

 

§1º Fornecer e colocar à disposição da LICITANTE VENCEDORA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do Contrato; 

 



 

 

§2º Efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no Contrato. 

 

§3º Atestar na nota fiscal o efetivo término da prestação de serviço do objeto desta licitação; 

 

§4º Aplicar à licitante vencedora as penalidades, quando for o caso; 

 

§5º Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal no 

setor competente; 

 

§6º Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do 

disposto no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

 

I – Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto 

contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, II c/c art. 79, I, da Lei 

8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por tratar-se de preceito de ordem 

pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente 

Federativo. 

 

II – Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, 

regularmente comprovado, tornando absolutamente inviável a execução do Contrato. 

 

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da 

Lei nº 8.666/93, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos serviços 

corretamente executados. 

 

§ 2º - Quando da rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, art. 78 da Lei n.º 

8.666/93 sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos 



 

 

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos 

pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

§ 3º - A Contratada reconhece o direito do Contratante de paralisar a qualquer tempo ou 

suspender a execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos 

já executados sem qualquer indenização pelos materiais que não estiverem aplicados dentro 

das especificações prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos  

serviços prestados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

 

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à Contratada as 

seguintes penalidades: 

 

§1º Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, das quais se destacam: 

I. Advertência; 

II. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso 

injustificado na execução do mesmo, na sua entrega total ou de suas etapas, além dos 

prazos estipulados neste edital, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis; 

III. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa 

injustificada do adjudicatário em executá-lo; 

IV. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por reincidência em imperfeição, 

quando já notificada pelo RPPS, sendo que a licitante vencedora terá um prazo de até 10 

(dez) dias consecutivos para a efetiva adequação dos serviços. Após 2 (duas) reincidências 

e/ou após o prazo, poderão ser aplicados o previsto no subitem 9.2; 

V. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, no prazo de até 2 (dois) anos; 



 

 

VI. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja 

promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da 

autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

 

§2º Da aplicação das penas definidas nos incisos "II" ao "IV", do §1º, poderá também serem 

rescindidos os contratos e/ou imputada à licitante vencedora, a penalidades previstas nos 

incisos “V” e “VI” cláusula nona deste contrato, baseado no art. 87, incisos III e IV, da Lei n.º 

8.666/93, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. 

 

§3º Da aplicação das penas definidas nos incisos "I" ao "VI", do §1º, caberá recurso no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo 

local. 

 

§4º A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são 

os previstos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 

 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do 

presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil 

do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 

data, correndo à conta do Município de Brejo da Madre de Deus a respectiva despesa. 

  

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

É expressamente vedada a subcontratação total dos serviços objeto do Contrato, 

exceto de parte, nos casos expressamente autorizados pela fiscalização do Contrato. 

 



 

 

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo sua responsabilidade a fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 

Por força do disposto no art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca 

de Brejo da Madre de Deus para dirimir quaisquer pendências oriundas do presente 

Contrato. 

   

E, por se encontrarem justos e acordados, firmam o presente Contrato em 03 (três) 

vias de idêntico teor e, para único efeito, na presença de testemunhas que também assinam. 

 

 

 

 

Brejo da Madre de Deus, XX de xxxx de 2020. 

 

 

Xxxxxxx 

- PREFEITO – 

MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS 

 

Ou  

 

xxxxxxxxxxxx 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO  

 

OU 

 

 



 

 

XXXXXXXXXXX 

DDIIRREETTOORRAA  ––  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDOO  IIPPRREESSBB  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BREJO DA 

MADRE DE DEUS (IPRESB) 

 

OU 

 

XXXXXXXXX 

SECRETARIO DE SAÚDE 

 

 

 

EMPRESA:XXXX 

CNPJ/MF Nº XXXXX 

 

 

 

FELIPE CARACIOLO 

ADVOGADO 

OAB/PE 29.702 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

1. __________________________ RG N.º __________________ 

2. __________________________ RG N.º __________________ 

 

 


