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Estado do Maranhao 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
Av Presidente Médici, sin° - Centro 

65.525-000 - Anapurus - MA. 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 



ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA. 

PROTOCOLO 

Processo n° 001/2021/CMAN 

Interessado: Câmara Municipal de Anapurus/MA 

Assunto: Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN 

Histórico: Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em contabilidade 

pública para manutenção das atividades da Câmara 

Municipal de Anapurus - MA. 

Abertura: 19/03/2021 às 9:00hs 
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Camara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente M6dici, sin°, Centro 

CNPJ 12.121.042/0001-60 

REQUERIMENTO 

Anapurus/MA, 09 de fevereiro de 2021. 

Senhor, 
RENAN RIPARDO DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 
Camara Municipal de Anapurus/MA 

Solicito de Vossa Senhoria proceder levantamento, classificação e ordenamento bem 

como todas as providencias cabíveis junto ao Setor de Contabilidade, quanto a disponibilidade 

orçamentária para a realização da despesa para a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 

Câmara Municipal de Anapurus - MA. 

Respeitosamente, 

Presidente da 

• 1*.fl. 

Tri•Ol 

.11 
tana 

ara Municipal 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 00.00.001/2021, na 

modalidade Pregão Presencial, o Ato de Nomeação do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio. 

Anapurus (MA), 09/fevereiro/2021 

RENAN RIPARDO DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 

CMAN/MA 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PORTARIA N° 09, DE 1° DE FEVEREIRO DE 2021. 

NOMEIA 0 PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

0 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS, usando da competência que 
lhe confere o Regimento Interno, Considerando a adoção, pela Câmara 
Municipal, da modalidade de licitação denominada Pregão, instituída pela Lei n° 10.520, de 17 
de julho de 2002; Considerando ainda a necessidade de observar os requisitos da fase 
introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de 
Apoio, conforme dispõe o artigo 3°, inciso IV da Lei Federal n° 10.520/2002, 

RESOLVE: 

Art. 1°- Designar o servidor RENAN RIPARDO DE SOUSA para exercer a função de Pregoeiro, 
que será responsável pela condução dos trabalhos do Pregão. 

Art. 2°- Designar os servidores Manoel Francisco Monteles Neto e Jordan Erick Gonçalves Monteles 
para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro. 
Art. 3° - As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão: 
I. O credenciamento dos interessados; 

II. 0 recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação; 
Ill. A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos 

proponentes; 

IV. A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de 
menor preço; 

V. A adjudicação da proposta de menor prego; 

VI. A elaboração de ata; 

VII. A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 

VIII. 0 recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e 

IX. 0 encaminhamento do processo devidamente instruido, após a adjudicação, à autoridade 
superior, visando a homologação e a contratação. 

Esta portaria n°09/2021 foi publicada em 01.02.2021, por fixação no vestibulo do prédio da Camara Municipal e no átrio do prédio da 
Prefeitura municipal, em local acessível ao público, "ex vi" do art. 147, inc. I, da Constituição do Estado Maranhão; do art. 89, § 1°, da 
Lei Orgânica do Município, do Resp n° 105.232/CE — STJ 1a Turma - Ref. Min. Garcia Vieira —J. 15/09/97 —AC. Um. — DJU de 20.10.97, 
Seção 1,p.52977), p52977. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anaptums-MA 

Avenida Presidente Medici, sin", Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Art. 4°- Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente 

assinadas e arquivadas no setor competente. 

Art. 5°-Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal n°8.666, de 12 de junho de 1993, 

e da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrario. 

Anapurus/MA, 1° de Fevereiro de 2021. 

Ade 
Presidente d 

ana 
ra unicipal 

Esta portaria n° 09/2021 foi publicada em 01.02.2021, por fixação no vestíbulo do prédio da Câmara Municipal e no átrio do prédio da 
Prefeitura municipal, em local acessivel ao público, "ex vi" do art. 147, inc. I, da Constituição do Estado Maranhão; do art. 89, § 1°, da 
Lei Orgânica do Município, do Resp n° 105.232/CE — STJ 10 Turma - Ref. Min. Garcia Vieira —J. 15/09/97 — AC. Um. — DJU de 20.10.97, 
Seção 1,p.52977), p52977. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manatengão den 

• atividades da Câmara Municipal de 

Anapurus mi MA. 

1 



04/01/2021 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
17.424.121/0001-63 
MATRIZ 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE iNscRigÃo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
16/01/2013 

NOME EMPRESARIAL 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TEIXEIRA E MENDONCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
70.204-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 82.19-9-99 - Preparagio de documentos e serviços especializados de apoio administrativo lido especificados anteriormente 
95.114-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24 

CEP 

65.073430 
BAIRRO/DISTRITO 
COHAMA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

CMCONTABILIDADELTDA@HOTMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

NÚMERO 
12 

MUNICIPIO 
SAO LUIS 

TELEFONE 
(98) 8112-0420 

COMPLEMENTO 
**If 

UF 
MA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/01/2013 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/01/2021 as 12:20:53 (data e hora de Brasilia). 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Pagina: 1/1 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Cilmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Módict sin", Centro 
CNPJ 12.121.042/0001 -60 

$plicitagão de Cotação de Prego 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

r[ NOME EMPRESARIAL: ( ,L LT DA 
ENDEREÇO:  12/1.4 Auf sitimck, 
CIDADE: Scto, 1)._u://)

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNP): 

C o 1A44.01  TNA9 
--efli-ULA DE IDENTIDADEIN0 ÓRGA0 EMISSOR: 
  OCOC 5335 gi CC  — SSP-11A 
CPF No: - - 

) o . 4-10 5

DADOS DA EMPRESA 

DATA DA 

--
Oa Otti 

1A-°-

CEP: ()5 0'9-3 - 230 

Cerso !Me rtdo.
Contador 

CRC-MA: 8430;r' 
CPF: 794.073 483- ,

l
; 

elo presente solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 

Câmara Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

ITEM 

01 

DESCRIÇÃO 

, Contratação de npresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Cãmara Municipal de Anapurus - MA. 

UND 

rds 

VALOR 
MENSALDO 

SERVI 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( x ) 60 dias; (90) dias; ( )  dias. 

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos nesta 

pesquisa a próprio punho (inclusive o preço mensal ou elaboradas e impressas por qualquer 
Drocesso eletréiniro e entrPgar emat6 02 (dois) dias isteis a contar do recebimento deste, nõ C2Ifildt 

Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Médici, s/n°, Centro, Anapurus/MA, em dias úteis, 

no horário das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze horas). 

A informação prestada por essa empresa sera utilizada para obtenção de "planilha de preços de 

flierCad0". 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 
votos de consideração. 

Anapurus (MA), 10 de Fevereiro de 2021 

A opi
RENAN RIPA' Di SOUSA 

Preg• -iro Oficial 
Câmara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

00 EMPRESA I 

o 

DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

( ) EMPRESA II ( ) EMPRESA III ( ) EMPRESA 

S 

• 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

32.421.086/0001-12 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

11/01/2019 

NOME EMPRESARIAL 
A. F. DA SILVA NETO 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASSESSORIA CONTABIL E CONTROLE GOV. FERREIRA LOBO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEC UN DAR AS 
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 

41101 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213.5- Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
Ri DE SETEMBRO 

CEP 

65.380-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

MENSAGEIROD2@GMAIL.COM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
11.11nt 

NÚMERO 

282 

MUNICÍPIO 

BOM JARDIM 

TELEFONE 

(98) 8855-8221 

COMPLEMENTO 
Orkentic*** 

UF 

MA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

11/01/2019 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

DATA DA SITUAÇA0 ESPECIAL 
.**OrInFle* 

Página: 1/1 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 
votos de consideração. 

Anapurus (MA), 10 de Fevereiro de 2021 

A 
el 

RENAN RIP, RDO DE SOUSA 
Pr- soeiro Oficial 

Câmara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

( ) EMPRESA I 

• 

DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

(() EMPRESA II ( ) EMPRESA III ( ) EMPRESA 

e 

e 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

26.981.267/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

30/01/2017 

NOME EMPRESARIAL 

MAURICIO LAUANDE CARDOSO 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
J ADELMAN CONTABILIDADE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
69.20-6-01 -Atividades de contabilidade 

PORTE 

ME 

C601G0 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
69.20-6-02 - Atividades de cons ultoria e auditoria contábil e tributária 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURID ICA 
213-5 - Em pre slid° (Individual) 

LOGRADOURO 
AV JERONIM 0 DE ALBUQUERQUE MARANHAO 

CEP 

65.074-199 
BAIRRO/DISTRITO 

VINHAIS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DANILOTAJRA@HOTMALCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
**lank 

NÚMERO 

25 

MUN ICIPIO 

SAO LUIS 

TELEFONE 

(98) 8116-5102 

COMPLEMENTO 

COND JARDINS EI:olF FLAMBOYANT 
BLOCO E APT 204 

UF 

MA 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

30/01/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
***lank** 

Página: 1/1 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, /n°, Centro 
CNN' 12.121.042/0001-GO 

Solicitação de Cotação de Pregos 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

DADOS DA EMPRESA 

• 

• 

NOME EMPRESARIAL: 
MAURICIO LAUANDE CARDOSO-ME 
ENDEREÇO: 
AV. JERONIMO DE AL 
BLOCO E, APT 204 
CIDADE: UF: 
SÃO LUIS  MA 
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMACAO: 
MAURICIO LAUANDE CARDOSO  
CÉDULA DE IDENTIDADE No ÓRGÃO EMISSOR: 
0273108820040 - SSP/MA  
CPF No: 
763.101.163-04 
ASSINATURA/RUBRICA: DATA DA 

PESQUISA: 

OZ/ 2-621 

.BUQUERQUE MARANHÃO, N025, VINHAIS, COND. JARDINS EDIF. FLAMBOYANT, 

CEP: 
65.074-199 

CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNPJ: 

to ¡mixture Cardoso 
,tontador 

•MA 817110.1 

Pelo presente solicitamos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 
Câmara Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
VALOR 

MENSALDO 
SERVIÇO 

01 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Anapurus - MA. 

pits R$ 7.500,00 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( x ) 60 dias, (90) dias; ( ) _ 

Solicitamos a colaborag5o dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos neste 

pesquisa a próprio punho (inclusive o prego mensal ou elaboradas e impressas por qualquer 
processo eletrônico e entregar em até 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento deste, na Câmara 
Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Medici, s/no, Centro, Anapurus/MA, em dias úteis, 
no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas). 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros 
votos de consideração. 

Anapurus (MA), 10 de Fevereiro de 2021 

e 

• 

I 11. 0 RENAN RIP' • w 1 DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 

Câmara Municipal de Anapurus/MA 

PARA USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 

( ) EMPRESA I 

DENOMINAÇÃO SIMBÓLICA DA EMPRESA: 

( ) EMPRESA II K) EMPRESA III ( ) EMPRESA 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PESQUISA DE PREÇOS 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manutenção das 

atividades da Câmara Municipal de 

Anapurus - MA. 

VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

2 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada 

para prestação de serviços de consultoria 

em contabilidade pública para manutenção 

das atividades da Câmara Municipal de 

Anapurus ai MA. 

3 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 
Contabilidade Pública para esta Camara Municipal de Anapurus/MA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Visando a não interrupção das atividades operacionais da Camara Municipal de Anapurus/MA, irá 
requerer a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de consultoria 
contábil em conformidade com as legislações pertinentes, auxiliando na tomada de decisões por 
parte da Câmara Municipal. 

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 valor total estimado para execução do objeto do presente Termo de Referência é de R$7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais) Mensal; R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais) por 09 
Meses. 

4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

01 

Contratação 
prestação 
Contabilidade 
Municipal 

1. Consultoria 

2. Consultoria 

3. Consultoria 
Despesas; 

4. Consultoria 
de Movimento 

5. Consultoria 

6. Consultoria 
Receita e 

7. Consultoria 
Proposta 
Executivo; 

de empresa especializada na 
de serviços de Consultoria em 

Pública para esta Câmara 
de Anapurus. 

em Revisão de Empenhos; 

em Revisão de Balancetes; 

em Revisão de Receitas e 

em Revisão de Demonstrativo 
de Numerário; 

em Revisão de Livro Diário; 

em Revisão de Livro RazAo da 
da Despesa Orçamentária; 

em Apreciação e Parecer na 
Orçamentária enviada pelo 

MÊS 09 7.500,00 67.500,00 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, she, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

8. Consultoria em Elaboração do 
Detalhamento da Câmara para envio ao 
Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação de 
Contas Anual; 

10. Consultoria em Acompanhamento dos 
Balancetes Mensais, fazendo sua análise 
antes da entrega ao Tribunal de Contas; 

11. Consultoria em Revisão dos anexos da 
Gestão Fiscal; 

12. Consultoria em orientar as 
recomendações e as instruções do Tribunal 
de Contas; 

13. Consultoria em revisar a execução do 
orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços e os 
balancetes, encaminhando-os A Câmara 
Municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Juridica em 
procedimentos administrativos ou judiciais 
em que ocorram. 

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

o 5.1. A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço global. 

6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO: 

6.1. Além dos serviços de consultoria contábil, previstos no item 4 acima, a empresa contratada 
deverá prestar serviços de treinamento de servidores da Camara Municipal de Anapurus/MA, 
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom 
funcionamento dos serviços de Contabilidade. 

7. DO SUPORTE TÉCNICO: 

7.1. A empresa contratada deverá prestar, além dos serviços constantes do item 4 deste termo, 
suporte técnico para elaboração de defesas escritas e justificativas da Camara Municipal de 
Anapurus/MA, perante o TCE/MA, em relação a eventuais questionamentos e processos 
administrativos referentes aos exercícios financeiros abrangidos pelo contrato. 



Camara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 

ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ 12.121.042/0001-60 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

• 

8.1.0

O

pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, desde que não haja fator impeditivo 
provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal Fatura, acompanhado 
da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade relativa 
Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
e Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da União (certidão unificada 
RFB e PGFN que abrange inclusive as contribuições sociais), diretamente na conta que o 
fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá ocorrer o crédito, não sendo 
permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas. 

9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Os Serviços deverão ser prestados durante o período de 09 (nove) meses, a contar da data da 
assinatura do contrato. 

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
10.1. Caberá à CONTRATANTE: 
a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA; 
b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo de Referência e na Minuta do Contrato; 
c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais. 

10.2. Caberá à CONTRATADA: 
a) repassar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso as dependências das unidades da Câmara Municipal de Anapurus/MA; 
b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência; 
c) iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho; 
d) assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar e/ou utilizar em proveito próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação relacionada com a contratante; e) providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante; 
f) arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto; g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os técnicos da empresa que vier a ser contratada e a Câmara Municipal de Anapurus/MA; h) manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação apresentadas para licitação. 
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11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

11,1 0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo corn o art. 73, I, "a" e "b" da Lei n° 
8.666/93. 

12. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1 Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, através 
de profissional(is) capacitado(s), de nível superior com experiência devidamente supervisionado(s), 
na sede da Camara Municipal de Anapurus — MA. 

13. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA: 

13.1. Natureza jurídica: pessoa jurídica. 
13.2. Especialização: a empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de assessoria e 
consultoria para órgãos públicos, na Area da Contabilidade Pública, o que sera comprovado 
mediante demonstração de experiências anteriores em trabalhos para órgãos públicos, 
demonstração de cursos de capacitação concluidos em areas relacionadas aos serviços a serem 
prestados. 
13.3. Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipe técnica com especialização em 
Contabilidade Pública, inclusive acadêmica, devendo a equipe dispor de pelo menos um 
profissional contador, pós-graduado em Contabilidade Pública. 
13.4. Os integrantes da equipe técnica deverão possuir vinculo formal com a empresa prestadora, 
seja como sócios, empregados, contratados ou associados. 

Anapurus/MA, 19 de Fevereiro de 2021. 

ciiromommi 
- • r .A;r1wii't 

Presidente da ' e apurus/MA. 
I dti 
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MEMORANDO INTERNO 

Anapurus/MA, 22 de fevereiro de 2021. 

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal de Anapurus 

• 

• 

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária 

Solicito desse setor, informaçiies sobre existência e disponibilidade de dotação 

orçamentária para pagamento de despesa, que tern como objeto a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública para 

manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA, no valor MENSAL 

estimado de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 

Atenciosamente, 

A ipo; 
RENAN RI 'A 1 

rd 
i i) DE SOUSA 

Pr- :oeiro Oficial 
Câmara Municipal de Anapurus/MA 
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MEMORANDO INTERNO 

Ao Pregoeiro da Câmara de Anapurus 
Assunto: Informações de Dotação Orçamentaria 

Em resposta a solicitação do Pregoeiro, a Divisão de Contabilidade da 
Camara Municipal de Anapurus/MA, confirma que existe dotação especifica no 
Orçamento Anual para custeio das despesas com a Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública 
para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapurus-MA, conforme 
descrição abaixo: 

01 Legislativa - 01. 031 Ação Legislativa - 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - 01 031 
0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA - 3.0.00.00 DESPESAS 
CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

Ana purus, 23 de fevereiro de 2021. 

404Ces jogs epoolCo;11 4
tooli_isv4°4
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ammo Municipal de Anapurus/NtA. 
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DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA 
(Artigo 16, Inciso II, LC n° 101/2000) 

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com a Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, de responsabilidade fiscal, e informação 
de disponibilidade orçamentária e financeira, que dispomos dos recursos orçamentários, para as 
despesas abaixo identificadas e que tem adequação com a Lei Federal n° 8.666/1993, no repasse de 
recursos destinados à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus-MA, conforme descrição abaixo: 

Declaro ainda, que a despesa não causará impacto orçamentário e financeiro nos 
exercícios financeiros subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício 
financeiro de 2021. 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa —01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 
0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CAMARA LEGISLATIVA — 3.0.00.00 DESPESAS 
CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

Anapurus/MA, 24 de fevereiro de 2021. 

A 
Presidente d 

_ u ., 
. 

' ' • irr:i111111111Orks 1 4 h. 4NA 
. de Anapurus 
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AUTORIZACÃO 

Ementa: abertura de processo 

Ilmo. Sr. 
RENAN RIPARDO DE SOUSA 
Pregoeiro 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

Senhor Pregoeiro, 

AUTORIZO as providências cabíveis relacionada A abertura de procedimento 

licitatório, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara 

Municipal de Anapurus-MA, no valor MENSAL estimado de R$7.500,00 (Isete mil e 

quinhentos reais). 

Informo-lhe da existência de recursos orçamentários para o pagamento das 

obrigações decorrentes da referida contratação, as quais estão consignadas no Orçamento Geral 

desta Camara Municipal para o exercício de 2021, nas seguintes classificações funcionais 

programáticas: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 
031 0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CAMARA LEGISLATIVA — 3.0.00.00 
DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA. 

Dou-lhe ciência, que a atividade está compatível com a lei de diretrizes 

orçamentárias e com as metas do Plano Plurianual. 

Remete-se o procedimento para a Comissão Permanente de Licitação para autuação 

e providências no sentido de elaborar minuta do edital e encaminhá-la ao Departamento Jurídico 

da Camara para exame e aprovação se caso estiverem em conformidade com a legislação 

vigente. 

Anapurus/MA, 26 de fevereiro de 2021. 

ADEMAR ESTE YES DE SANTANA 
Presidente da Camara Municipal de Anapurus 

1 
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AUTUAÇÃO DO PROCESSO 

Ao primeiro dia (12) do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 
AUTUO este processo administrativo que dará origem ao Processo de Licitação nas 
condições que seguem abaixo, juntando a este o edital especifico para o objeto. 

DA LICITAÇÃO: 
- Processo Administrativo n2 00.00.001/2021 
- Modalidade: Pregão Presencial n° 001/2021 
- Requisitante: Gabinete do Presidente. 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria 
em contabilidade pública para manutenção das atividades da Câmara Municipal de 
Anapurus-MA. 

DA ESTIMATIVA DO VALOR: 
- 0 valor MENSAL estimado é de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 
conforme pesquisa de pregos e Termo de Referência. 

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS: 
- As despesas do contratante correrão A conta de recursos alocados no orçamento 
da Câmara Municipal, no exercício de 2021; 

01 Legislativa - 01. 031 Ação Legislativa - 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
01 031 0001 2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA - 3.0.00.00 
DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.3.90.39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

RENAN A DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 

Câmara Municipal de Anapurus/MA 
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A 
Assessoria Jurídica 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Senhor(a) Assessor(a) Juridico(a), 

Visto que foi constatada a disponibilidade de recursos orçamentários e a 

presença de pressupostos legais para a contratação, visando a conclusão da fase interna 

do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Presencial, tendo como objeto a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara Municipal de 

Anapurus-MA, encaminhamos a V.Sa., para apreciação e aprovação dessa Assessoria 

Jurídica, a Minuta do Edital, bem como a do instrumento contratual, nos termos da Lei 

Federal nQ 8.666/93, Art. 38, Parágrafo Único. 

Anapurus (MA), 02/março/2021 

A 
410 

ik RENAN 'I 'A * 011 DE SOUSA 
Pregoeiro Oficial 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 
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MINUTA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 

COMPOSIÇÃO DO EDITAL 

1. DO OBJETO 

2. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS À LICITAÇÃO 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 

4. DO CREDENCIAMENTO 

5. DOS ENVELOPES "PROPOSTA COMERCIAL" E "HABILITAÇÃO" 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 

8. DA HABILITAÇÃO 

9. DA SESSÃO DO PREGÃO 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
00% 

11. DOS LANCES VERBAIS 

12. DO JULGAMENTO 

13. DOS RECURSOS 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLQ3P09 

15. DO CONTRATO 

16. DA EXECUÇÃO DO

17. DA DOTAÇÃO OfOMENT'UlA 

17. DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21. DOS ANEXOS 

ANEXOS 

ANEXO I — Termo de Referência 

ANEXO II — Minuta do Contrato 

 /2021/CMAN 
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• 

• 

MODELOS 

MODELO 1— Credenciamento; 

MODELO 2 — Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

MODELO 3 — Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Aceite das Condições 

do Edital; 

MODELO 4 - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação; 

MODELO 5 — Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII da art. 79. da 

Constituição Federal; 

MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI); 

MODELO 7 — Modelo de Proposta Comercial. 
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EDITAL 

A Câmara Municipal de Anapurus e este Pregoeiro, designado pela Portaria Ng 09, de 04 janeiro 
de 2021, Levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.9 10.520/2002, Lei 
Complementar n2 123/2006 e Resolução n2 176/2015 e, subsidiariamente, da Lei n.2 8.666/1993 
e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, que farão realizar licitação na 
modalidade Pregão Presencial mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

DIA: de de 2021 

HORÁRIO: : h (horário Local) 

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médici, sing, Centro, Anapurus — MA, 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na pres 

Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal d 
descritas no ANEXO I — Termo de Referência. 

1.2. 0 valor máximo total objeto desta licitação é de 
quinhentos reais) Prazo de Execução: 09 (nov 

2. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS 0 

2.1. Poderá participar desta licitação 
no ramo pertinente ao objeto licit 

Consultoria em 
forme quantidades 

67.590,00 (sessenta e sete mil e 

lque 4-esa legalmente constituída, especializada 

eto c orcio. 

2.2. Quando da participação de% rdt:1 esas e empresas de pequeno porte deverão ser 

adotados os critérip estabe o .4,7tomplementar n2 123/2006, onde: 

4,21
2.2.1. Deverão atekder wigências deste edital e estiverem, nos termos 
incisos I e I a Ler 
Microempres 

2.2.2, 
apres 
confor 

do artigo 32, 

erfar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como 
cle Pequeno Porte. 

ção de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 

ão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jut-Micas, 

ue comprove a condição de microem presa ou empresa de pequeno porte. 

2.3. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 
licitação, nos termos do art. 32, inciso I, da Lei Complementar n2 123/2006, são considerados: 

2.3.1. Microempresa — o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 

ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais). 
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2.3.2. Empresa de Pequeno Porte — o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 

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

2.4. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar n2 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

2.4.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

2.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no Pais, de pessoa jurídica com sede 

no exterior; 

2.4.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sela sócia de 

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado, nos,..terrnOs da 'ref'Oricla Lei 

complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art 32  inciso 

II, da Lei Complementar n2 123/2006; 

2.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 109 :::(dez por cento)ido Capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementár, desde que 'a. receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o art. 32, inciso II, da Lei Comp.lementar n2 123, de 14 de „ - „ 
dezembro de 2006; 

2.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 

do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006; 

2.4.6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvdás de consumo; 

2.4.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

2.4.8. Que exerça atividade de b4nCO comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito 

imobiliario, de corretora ou  distribuidora de titulos, valores mobiliários e cambio, de empresa 

de arrendamento rrercaptil.i de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar

2.4.9. Result-ante 'ou rémanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

2.4.10. Consti,tufda sob a forma de sociedade por ações. 

2.5. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

2.5.1. Tiver sido declarada iniclônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 

mantidas; 
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2.5.2. Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar 

com a Câmara Municipal de Anapurus; 

O 

2.5.3. Incidir no estipulado no art. 9.2 da Lei n2. 8.666/93; 

2.5.4. Tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja em 

processo de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial; 

2.5.5. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o deste 

Pregão; 

2.5.6. Estiverem reunidas sob forma de consórcio; 

2.5.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.5.8. Incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 

3.2. Os pedidos de impugnação aos termos editalicicis deiYerão ser ..protocolados junto ao 

Protocolo da Câmara Municipal de Anapurus, no prazo máximo de 2 (cfolS) dias úteis antes da 

abertura do pregão, observadas as demais disposições (4.:3''''artigo 41 da Lei 8.666/93, 

devidamente digitados e, quando for o caso, assinados pelo representante legal do licitante, em 

original. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro 

responsável pelo certame. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os licitantes deverão credenciarmediante apresentação de carta ou procuração por 

instrumento publico ou particularoFn:ctiedenciado ou procurador, atribuindo-lhe poderes para 

formular lances de preços,. I'j ticarAodos os demais atos e operações, conforme (MODELO 1). 
-1±-0 

4.2. Os credenciados ou procuradores deverão estar munidos da Cédula de Identidade ou 

documento equivalente, bem como cópia do contrato social da empresa. 
- . 

4.3. Em .se tratando de Sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 

apresentado cópias do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações, e Cédula de Identidade. 

4.4. Deverá ser incluído no credenciamento a comprovação de que o licitante encontra-se 

enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, através de 

extrato do site www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional ou declaração de enquadramento 

devidamente registrada no órgão competente no decorrer de 2019 ou 2020 ou, ainda, Certidão 

Simplificada da Junta Comercial emitida no decorrer de 2019 ou 2020. 
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4.5. Juntamente com o documento de comprovação do item 4.4, a microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar a respectiva declaração de enquadramento como ME ou 

EPP, conforme (MODELO 2). 

4.6. 0 Pregoeiro deverá conferir, através do balanço patrimonial, a receita da licitante 

estabelecida nos itens 2.3.1 e 2.3.2, para confirmação do enquadramento nas condições de 

Microempresa - ME ou Empresa de pequeno Porte — EPP. 

5. DOS ENVELOPES "PROPOSTA COMERCIAL" E "HABILITAÇÃO" 

5.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Habilitação" deverão ser lacrados, opacos, 

indevassáveis e entregues ao Pregoeiro ou sua equipe de apoio, na sessão pública:de abertura 

deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados. 

5.2. A Câmara Municipal de Anapurus não se responsabilizará por iiipv0.1pOps de -"Proposta 

Comercial" e "Habilitação" enviados pelos correios ou quaisquer outras formas

5.3. 0 Envelope N2 1 - PROPOSTA COMERCIAL e o Envelope : N2 2 - HABILITAÇÃO indicarão em 
.. • 

sua parte externa e frontal os dizeres de quais documéritos SO encontr*Vnseridos, conforme 

segue: 

ENVELOPE N2 01— "PROPOSTA: COMERCIAL" 

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021/CMAN 

Razão Social da Licitante 

ENVO_OPE N2 02— "HABILITAÇÃO" 

rrscuÃOTRESENCIAL N° 
4...P • 

/2021/CMAN 

Razão Social da Licitante 

CNPJ N2 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1. Os documentos apresentados deverão: 

6.1.1. Quando cópias, com registro de autenticação efetuado em cartório ou por servidor da 

Câmara Municipal de Anapurus /MA; 

6.1.2. Quando proposta, planilha detalhada, conter rubrica em todas as folhas e assinatura do 

responsável constituído na última; 

(91i 
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6.1.3. Ser preferencialmente encadernados, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas, 

acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em uma única via, sem borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 

acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem 

a exata compreensão de seu conteúdo. 

6.2. Os documentos expedidos via on-line (internet), no qual possam ser aferidos por meio 

Presencial, dispensam autenticação. 

6.3. Não serão autenticados documentos na sessão da licitação. 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta comercial (MODELO 7) deverá ser digitada e deverá conter: 

7.1.1. Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e e-mail da Orikesa proponente; 

7.1.2. Dados do Representante legal da empresa; 

7.1.3. Especificações detalhadas do objeto proposto, conforme descrito nos Anexos do edital; 

7.1.4. 0 valor mensal e o valor global da proposta, com preços indicados em moeda corrente 

nacional, em algarismos arábicos, no máximo com duas casas decimais, não sendo admitidos 

valores superiores ao estimado neste pregão; 

7.1.5. Dados bancários para recebimento (pagamento) em nome do licitante: nome e número 

do Banco, agência e conta corrente; 

7.1.6. 0 prazo para a prestação dos serOgos serajrnediato; 

7.1.7. Prazo de validade da propoO0O inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada 

para a abertura da sessão; 

7.2. Juntamente aim a prpoto 6s.liatantes deverão apresentar: 

7.2.1. Declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e de que 

conhece e aceit4 todasosrtondições estabelecidas no instrumento convocatório, conforme 

(M D 
) 

4 

7.2.2. Declarar na:própria PROPOSTA que todos tributos ou quaisquer outros encargos, diretos 

ou indiretos, serão de responsabilidade do licitante, os quais devem estar inclusos na 

composição dos preços. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto a existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas— CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.porlalciatransparencia.gov.brAci );

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cni.ius.briimprobidade adm/consultar requerido.php); 

8.1.3. Lista de inidemeos, mantida pelo Tribunal de Contas da União — TCU; 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n2 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da q'Ual''Seja sócio 

majoritário; 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputara o licitante iiiabtOdd';',por falta de 

condição de participação. 

8.4. 0 ENVELOPE N2 02 "HABILITAÇÃO" deverá conter, obilg.átoriarrieate, documentos que 

comprovem os requisitos legais para habilitação juridica, qu'alifi açã4'econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 70 da 

Constituição Federal (MODELO 5), observadas as seguintes premissas: 

8.4.1. Os documentos deverão estar todos eai.:florae do estabelecimento (matriz ou filial) que 

efetivamente apresentar a proposta de pregos:; 

8.4.2. Documento para habilitação, sujeito a prazo de validade, que não mencionar o respectivo 

prazo ou a data de vencimento,i;será: Considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua expedi*, 
,7k 

8.5. Para comprovação da HAPilitaÇãolt,ir dica os interessados deverão apresentar os seguintes 

documentos, confórme o ea's rd 

8.5.1. Registracomercial, no caso de empresa individual; 

8.5.2. Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores ou; 

8.5.3. lakriçãó:do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

8.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.6. Para a comprovação da Qualificação Técnica os licitantes deverão apresentar: 
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8.6.1. Certificado da Licitante no Registro no Conselho Regional de Contabilidade e comprovação 

de responsável técnico habilitado em plena validade; 

8.6.2. A Licitante deverá comprovar aptidão para execução do objeto, mediante a apresentação 

de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no Conselho Regional de Contabilidade comprovando que a mesma desempenhou 

atividade pertinente e compatível em características e quantidades — capacidade técnico-

operacional - com o objeto desta licitação. 

8.6.2.1) 0 atestado deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

8.6.2.1.1) serviços fornecidos e em qual período; 
8.6.2.1.2) clara identificação do emitente, visando realização de possíveis 

8.6.2.1.3) manifestação quanto a qualidade e/ou satisfação dos serviços fornecido* 

8.6.3. Apresentar DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, assinada pelo.:i:resp6.nsáyel ' legal da 

empresa e pelos indicados, dando ciência das informações, ae que aiie4.a.iitepóSsui em sua 

equipe técnica, na data prevista para entrega da proposta de pregos, profissionais capacitados, 

a seguir relacionados, devendo ser comprovado através de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

em nome dos profissionais que estão disponiveis para desempenhar as atividades no Municipio, 

a fim de comprovar a qualificação para execução dos servigos:esrieCiátilados; 

8.6.3.1) Apresentar no mínimo 01 (um) profissional de nível superior, contabilista, devidamente 

inscrito na entidade competente Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovado de 

através de carteira, devendo ser indicado o mesmo na Declaração de Equipe Técnica, disposta 

no Edital. 

8.6.3.2) Ter em seu quadro no mítlimó 01, (um) profissional técnico com experiência na área 

contábil, devendo o mesmo ser indicado na Declaração de Equipe técnica disposta no Edital. . •. 

8.7. Para a comprovação da Qualificação  os licitantes deverão apresentar: 

8.7.1. Balanço patrimonial e..derrionstrações contábeis do ultimo exercicio social, já exigiveis e 

apresentados.na forma da -que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituiçãci .por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices 
• 

oficiais qua ridó encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.7.2. No caso cl,,e fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada córi.6 microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço 

patrimonial do Ultimo exercício financeiro. (Art. 32 do Decreto n2 8.538, de 2015); 

8.7.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

or? 
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8.7.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

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

SG= Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

.0 

8.7.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual 0 1(yrrkern ttyaiquer dos 

indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Correntell,C).,:devee.:06..corffprovar 

patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrata o'i:tu'ite.rhertinente; 

8.7.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, e edid0. pelo cartório distribuidor do 
município ou região da sede da empresa. 

8.7.7. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. 

8.8. Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão apresentar 
os seguintes documentos: 

; 

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional d Pessoas Jurídicas (CNP.1), emitido no ano de 
2021; 

P:4.• 

8.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, válido e em dia, pertinente áo "seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste 
certame; f+4 

9„4.. 
8.8.3. Certic15-6Z.negaTkip o6 ..p6sitiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais, 
incluindo a Divida Ativa 616 União e a regularidade das Contribuições Previdenciárias, expedida 
pela Receita .Federal do Brasil; 

8.8.4. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais (ou 
distritais), e'64(Vida ativa, relativamente (1: sede ou domicilio do proponente; 

8.8.5. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais (ou 
distritais), e à divida ativa, relativamente à sede ou domicilio do proponente; 

8.8.6. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
expedido pela Caixa Econômica Federal; 

8.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho. 
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8.9. Para apresentação de outros documentos no envelope n2 02, sob pena de inabilitação: 

8.9.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e aceite das condições do edital 
(MODELO 3); 

8.9.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 2° do art. 32 da Lei n2 

8.666/1993, conforme o (MODELO 4); 

8.9.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezéSs.eis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nOk termos do 
inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal, conforme o (MODELO 5); 

,4 
8.9.4. Declaração de Proposta Independente (DPI), conforme o (MODELQI*) 

va, 

8.10. No julgamento da HABILITAÇÃO o PREGOEIRO poder sanar erro.s., fathas que não 
alterem a substância dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia pará finsWeitABIL11100. 

k • 
8.11. Para fins de HABILITAÇÃO, a verificação em sítios oficiaisdeórgãos e entidades emissores 

I S}t de Certidões constitui meio legal de prova. 

9. DA SESSÃO PREGÃO 

9.1. Recomenda-se que os participantes compareçam com antecedência minima de 10 (dez) 
minutos do horário previsto para o inició da sessão. 

9.2. 0 pregoeiro declarará aberta 6:1sesãci. do PREGÃO em data e hora pré-definida no edital, 

não cabendo mais apresentação de envelopes. 

9.3. Por decisão do pregoeiro,...a sessão poderá ser suspensa e retomada posteriormente, em 
data e hora previamente informadas aos participantes. 

9.4. Da sessão ravrar-se70 ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e 
ocorrênetaS relevantes e Clue, ao final, sera assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelos 
licitantes. 

10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.1. Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas verificadas se 

atendem a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

10.2. 0 critério de aceitabilidade dos pregos sera o de compatibilidade com os pregos praticados 

no mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, observando, que os valores não 
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poderão exceder ao valor estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da 
proposta comercial. 

10.3. Quando solicitado, o licitante deverá demonstrar a exequibilidade de seus preços por meio 
de planilha detalhada de custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias Citeis. 

10.4. 0 Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor valor e aquelas que tenham 
apresentado propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 
valor, para participarem dos lances verbais. 

10.5. Se não houver, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no item 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 3 (três),,:tiai'à que seus 
autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas Oppostas 
apresentadas. O• 

10.6. Caso haja empate nas condições definidas no item:10.4, as prth.ta com valores 
empatados serão classificadas para a fase de lances verb 

11. DOS LANCES VERBAIS 

, 
11.1. Aos licitantes classificados será dada oportunidade.para nova disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação. 

11.2. Será Será considerada, a proposta de prego escrita, como valor proposto acabado e final do 
licitante que, caso classificado para os lances verbais, não esteja representado em sessão. 

11.3. A declaração de declínio em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do Ultimo valor 
apresentado pelo kitante, 04a efeito r.j." posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta 
prerrogativa os interessados insericlos na Lei Complementar n2 123/2006. 

11.4. Será assegurado, COJT)0 critério de desempate, preferência de contratação para as 
MICROEMPRESAS-. e EMpftESAS DE PEQUENO PORTE, na forma da Lei Complementar n2 
123/2006.'''' 

11.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microemPresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. No caso de empate entre duas ou mais propostas 
proceder-se-6 da seguinte forma: 

11.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de pregos inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 



sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12. DO JULGAMENTO 

12.1. 0 critério de julgamento sera o de MENOR PREÇO, GLCAL. 
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11.5.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deixe de 
apresentar proposta, as demais empresas em situação de empate poderão também apresentar 
suas propostas, respeitada a ordem de classificação dos preços; 

11.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo de desempate, sera realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
11.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 11.5.1 e 11.5.2 acima, o 
objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

11.5.5. 0 disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inictal não tiver 

e 

12.2. Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas% serão ordenadas para 
classificação a partir do menor valor ofertado. 

12.3. 0 Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto 
e valor, decidindo motivadamente a respeito"::;„ 

12.4. Sendo aceitável a proposta de menor valPi-j:4á aberto o envelope n° 02, do licitante que 
a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

12.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos de habilitação re,q4rido:ho presente edital. 

12.6. Se a prop4ta nap or ''acéiOvel ou se o proponente não atender as exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinara as demais propostas subsequentes classificadas, 
verificando 'fa .--..sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo a verificação das 
condições de babilitaç'áo dó proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

• 

12.7. Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante sera considerado 
inabilitado, sem #rejuizo das sanções cabíveis. 

12.8. Ao vencedor de menor prego que apresente restrição na regularidade fiscal, inserido na 
condição estabelecida de favorecido como microempresa ou empresa de pequeno porte, sera 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização de seus documentos de 
habilitação, podendo ser prorrogado por mais cinco dias, desde que devidamente 
fundamentado pelo proponente. 

12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art.81 da Lei n° 8.666, 
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

12.10. Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

12.11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do Edital. 

12.12. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negÓciar para que 
seja obtido um melhor prego para a Administração. 

12.13. Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro ainda negociará os itens „ .„ 
dos valores finais, obtendo assim a proposta final realinhada. 

13. DOS RECURSOS 

P . clélinigão 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar.imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias .(ite.is para apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde iogo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, clue começarão a correr do término do prazo do 
recorrente.

13.2. As razões de recurso deverão versar xell..isrvamente sobre o tópico questionado 
verbalmente durante a sessão. 

13.3. Na falta de manifestação imeOat4 epotivada, no momento oportuno, ao licitante decairá 
t'S.) 

çfs• $, 

' 
13.4. Os recursos serão cletididos"'pp'prazo de 2 (dois) dias ilteis, com a comunicação do 
resultado do julgárnentp stiiretaMente aos interessados ou publicação no Diário Oficial do 
Município 

13.5. 0 acolhiménto de-recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
a proveitérnéfito. 

13.6. Decididos Qs recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá 
aos licitahtes ulgados desclassificados, os envelopes "HABILITAÇÃO" inviolados, no 
encerramento da licitação. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador da despesa. 

As-) 
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14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará os autos 
ao Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) 
e homologação do procedimento licitatório. 

15. DO CONTRATO 

15.1. Após a homologação do certame a adjudicatária sera convocada para assinatura do 
instrumento contratual relativo ao objeto, devendo comparecer no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis contados da notificação, prorrogável por até igual período qua do solicitado 
justificadamente pelo interessado. 

15.2. 0 contrato sera firmado conforme minuta constante no ANEXO II. 

15.3.0 prazo de vigência contratual sera de 09 (nove) meses contados atura, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da lei ng 8.666/93. 

15.4. Fica facultado à Administração, quando o venced retirar a Nota de 
Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convoc escentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas cond ções e abe s no encerramento de 
seus lances. 

15.5. Quando notificado antes da efetiva 
aceitar, nas mesmas condições de sua propos 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) 
Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica po 

15.6. A Contratada não poderá su 

15.7. Aplicam-se, no que coub' 
independentemer*cte tr 

16. DA EXE400 .p Ô' ijEç 

16.1. As con* e para a execução dos serviços estão estabelecidas no Termo de 
Refer8 -exl I Nste Edital. 

17. DA OTACA ORCAMENTARIA 

clu do o a Contratada fica obrigada a 
réscimos ou supressões que se fizerem 
conforme previsto no § 1° do art. 65 da 
ordenador da despesa. 

.6iiposigeies contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, 

17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Anapurus, 
conforme abaixo: 

01 Legislativa —01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 
2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 
3.3.00.0.0 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica. 

64) 
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18. DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

18.1. 0 valor total estimado do presente Edital é de RS67.500,00 (sessenta e sete mil e 
quinhentos reais). 

18.2. 0 pagamento será efetuado, mediante deposito bancário em conta corrente, até o 52
(quinto) dia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor 
responsável pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 
52 da Lei n2 8.666/93. 

18.3. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal corres ndente ao 
objeto fornecido. 

18.4. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal 
dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONT 
serviço prestado não estiver em conformidade com as espe gões ap 
de Referência, ficando o pagamento suspenso até a reg 

18.5. Sera considerada, para fins de pagamento, a dat 
definitivo do serviço por esta administração. 

18.6. 0 atesto do fiscal do contrato na not 
desta. 

• 
18.7. Na ausência do fiscal do contrato (féria§, lit 
Municipal de Anapurus), o atesto sera c4fdo pelqe 

4),(

18.8. Caso a nota fiscal/fatura sej.4avv4Ivi 
da sua reapresentação e novo4at 

1,6condig 

18.9. A devolução a n 
para que a Sj ,trat 

18.10. A contr 
conta-
fiscal/ 

,se os 
ainda, se o 

neste Termo 

ficando o recebimento 

dispensável para o pagamento 

ou em viagem por interesse da Câmara 
tor substituto. 

por inexatidão, o novo prazo sera contado a partir 

ura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 
prestação dos serviços. 

a na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da 
etivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota 

onta corrente devera ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

18.11. Ha erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento sera sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

18.12. A Câmara Municipal de Anapurus poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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18.13. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 
18.14. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na fatura correspondente 
a ocorrência. 

18.15. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá 
comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciarias e trabalhistas observada a 
manutenção das circunstâncias iniciais de contratação — condições técnicase%habilitação 
jurídica e mediante apresentação por parte da CONTRATADA dos seguintes docum tos: 

18.15.1. Nota Fiscal relativo ao período em questão; 
18.15.2. 0 CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indica 
empenho e vinculado à conta corrente da CONTRATADA. 

18.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fa 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liq 
pendente até que o contratado providencie as medi 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da s 
para a Contratante. 

19. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

19.1. Os pregos ofertados e adjudicados sera 
intervalo mínimo de 09 (nove) meses, tontad 
quando foro caso, serão reajusta 

19.2. 0 reajuste sera prece 
demonstração an 
apreciação e conf 
prorrogaça 

19.3. Caberá a 
aprov 

S pertinentes 
o pagamento ficará 

esta hipótese, o prazo 
carretando qualquer ônus 

ados fixos e irreajustaveis, observado o 
artir da data de assinatura do contrato, e, 

para menos, pelo IPCA, fornecidos pelo IBGE. 

itação da empresa Contratada, acompanhado de 
s custos, por meio da apresentação dos cálculos para 

tante, devendo o Contratado requerer o reajuste antes da 
clusão do seu direito de reajustamento. 

ratada efetuar os cálculos relativos a repactuação e submetê-los 

20. DAt4ANÇÕ ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, a Camara Municipal de Anapurus poderá 
sujeitar a empresa adjudicatária as penalidades seguintes: 

20.1.1. Advertência; 

20.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total 
da obrigação; 

As-) 
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20.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente 5 parte não cumprida, no caso 
de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 

20.1.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária 
do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais 
será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

20.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Câmara Municipal de Anapurus, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da natureza 
e da gravidade da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso Ill da i Federal n° 
8.666/93, art. 79 da Lei 10.520/02, Resolução N. 9 176/2015 e Leis subsidiárias; 

F - ' 
20.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com ia CAtti.ara Muntçipal de 
Anapurus, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e.groiclactè-,;: 

4 
20.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar.6..enipOtho na forma 
estabelecida, estará sujeito à multa do item 20.1.2. e à penalidade do item ,20.1.5. ou 20.1.6, 
alem de decair o direito 5 execução do objeto. 

20.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas, semAtireji.dio da cobrança de perdas e 
danos e das ações penais cabíveis. 

, . 
20.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de 
Anapurus, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, 
contados da intimação, sob pena de cobrança judicial. 

20.5. A aplicação de qualquer, das ::penalidades previstas realizar-se-6 em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei Federal n9 8.666/4' 

20.6. As penalidades ser..b ajpliCaCtai diretamente pelo orgão, através do ordenador da despesa, 
sem prejuízo das sançc3eS:cfveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

20.7. 0 proponente serS;:pientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo 
de 5 (cifio.)'dfas úteis -para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Anapurus 

20.8. A'syspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal de Anapurus, 
além das penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que: 

20.8.1. Retardarem a execução do Pregão; 

20.8.2. Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude 
fiscal; 

20.8.3. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na integra, e após apresentação da proposta, não 

serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

21.2. E vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 

21.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 

de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

21.4. 0 Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação Vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possivel a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, para esse fim especifico. 

21.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro cóm a interpretação, da legislação 

própria, principios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de 

parecer jurídico da Procuradoria Geral. 

21.6. Fica eleito o Foro de Anapurus/MA para resolver questões relativas ao presente Edital. 

21.7. Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente 

pregão serão prestadas pela CPL, em horario comercial das 08:00 as 12:00, de segunda a sexta-

feira, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Medici, sing, Centro, Anapurus/MA. 

22. DOS ANEXOS 

22.1. São partes integrantes deste Eclital cis .seguintes Anexos e Modelos: 

22.1.1. Anexo I — Termo 0 Ref etencia;.

22.1.2. Anexo II — Minuta do Contrato, 
22.1.3. MOD.E1_0 1 — CredenCianiento; 

22.1.4. MODELO 2 - Declaragão de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

22.1.5. MODELO .3„ — Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Aceite das 

Condições do Edital, 
22.1.6 MODELO 4 — Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 

Habilitação; 
22.1.7. MODE.td 5 - Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 72 da 

Constituição Federal; 
22.1.8. MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI); 

22.1.9. MODELO 7 - Modelo de Proposta Comercial. 
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• 

Anapurus — MA, de de 2021. 

Ademar Esteves de Santana 
Presidente da Câmara Municipal 

Renan Ripardo de Sousa 
Pregoeiro 
ANEXO I 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 
Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Anapurus/MA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Visando a não interrupção das atividades operacionais da Câmara Municipal de urus/MA, 
irá requerer a contratação de uma empresa especializada em p esta os de 
consultoria contábil em conformidade com as legislações pertinente uxi da de 
decisões por parte da Câmara Municipal. 

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 valor total estimado para execução do objeto do pres 
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Mensal; R$67. 00, 
reais) por 09 Meses. 

4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS: 

de Referência é de 
nta e sete mil e quinhentos 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SER 4 ,
, 

V 

UND QUANT VALOR
MENSAL 

VALOR TOTAL 

01 ...4. 

Contrataçã cli emp a s ljtada 
na prest ; .5o t sryjçs de 
Con Itoria ni e Pública 
para sta 1 unicipal de 
Anapu 

ti. 
. 

1; 
. Constoltori em Revisão de 

Empenho 
t4, 

4'..,.... 
2. Consultoria em Revisão de 
Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 
Despesas; 

KIES 09 7.500,00 67.500,00 
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4. Consultoria em Revisão de 

Demonstrativo de Movimento de 

Numerário; 

5. Consultoria em Revisão de Livro 

Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro 

Razão da Receita e da Despesa 

Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer 

na Proposta Orçamentária enviada pelo
if ,. 

Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do 

Detalhamento da Cãmara para envio ao . :. 

Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação : , 
de Contas Anual;

,. 
, 

10. Consultoria em Acompanhamento 

dos Balancetes Mensais, fazendo sua 

análise antes da entrega ao Tribunal de ' 

' 

Contas; , 

11. Consultoria em Revisão dos anexes 
: . -:•. : : '''.70 

da Gestão Fiscal; ., 
- '1,- . • 

, 3..
12. Consultoria em Orientar grientar as 

recomendações -e as thstrbgões do 

TribUnal de Contas;H 
.. 

13 Consultoria eiii:: revisar a execução 

o orçamento; . 

14. Consultoria em revisar os balanços 
-. 

e oS balancetes, encaminhando-os â 
Câmara Municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em 

procedimentos administrativos ou 

judiciais em que ocorram. 
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5. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

5.1. A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor prego global. 

6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO: 

6.1. Além dos serviços de consultoria contábil, previstos no item 4 acima, a empre contratada 
deverá prestar serviços de treinamento de servidores da Câmara Municipal de urus/MA, 
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais trefas.ece ri ao bom 
funcionamento dos serviços de Contabilidade. 

7. DO SUPORTE TÉCNICO: 

7.1. A empresa contratada deverá prestar, além dos se 
suporte técnico para elaboração de defesas escritas 
Anapurus/MA, perante o TCE/MA, em relação a e 
administrativos referentes aos exercícios financeiros abr 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

item 4 deste termo, 
Câmara Municipal de 

S qu tionamentos e processos 
idos t o contrato. 

8.1. 0 pagamento será efetuado no p zo d 0 (trinta) dias, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CON AT , me nte a apresentação de Nota Fiscal Fatura, 
acompanhado da respectiva Ord iee os e das certidões de regularidade fiscal: Prova de 
regularidade relativa ao Fund or Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade 
relativa a Justiça do Trab cfro te apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

1°  Trabalhistas (CND Ç) e Prw lap Ngularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da 14. 
União (cer •'o u ficda + F e' PGFN que abrange inclusive as contribuições sociais), 
diretamente rriecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá 
ocorrer o cré u se+Ado permitidas alterações futuras sem a anuência das partes 
interes 

9. PERI ESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Os Serviços deverão ser prestados durante o período de 09 (nove) meses, a contar da data 
da assinatura do contrato. 

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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10.1. Caberá â CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 

pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 
especificações trazidas neste Termo de Referência e na Minuta do Contrato; 

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 
das formalidades legais. 

10.2. Caberá à CONTRATADA: 

a) repassar as normas e procedimento de controle interno, inclusive acesso
das unidades da Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade :t tifn as espeCifitaçõés exigidas neste 
Termo de Referência; 

c) iniciar a execução dos serviços no prazo máximo :de dias, contados da data de 
recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho; 

d) assumir o compromisso e a responsabilidade pela: guarda do total sigilo sobre as informações 
obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar e/ou utilizar 
em proveito próprio e/ou de terceiros toda, ve '.qualquer informação relacionada com a 

contratante; 

e) providenciar a imediata corregau cid,s afterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas 
pela Contratante; 

%„ 

f) arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade i:córnetida por seus empregados ou prepostos envolvidos na 
execução do objeto?

g) responsabilizar-se pefos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da exectição contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os 

técnicos da empresa que vier a ser contratada e a Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

h) manterdurante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas para licitação. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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11.1 0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73, I, "a" e "h" da Lei ng 
8.666/93. 

12. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1 Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, 
através de profissional(is) capacitado(s), de nível superior com experiênc& devidamente 
supervisionado(s), na sede da Câmara Municipal de Anapurus — MA. 

13. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA: 

13.1. Natureza jurídica: pessoa jurídica. 

13.2. Especialização: a empresa deverá ser especializadp na 
consultoria para órgãos públicos, na area da Contab 'cla 
mediante demonstração de experiênciasApnteriores 
demonstração de cursos de capacitação conc 'd 
prestados. 

serviços de assessoria e 
a, o que sera comprovado 

alhos para órgãos públicos, 
m areas relacionadas aos serviços a serem 

13.3. Equipe técnica: o escritório deve pou i equipe técnica com especialização em 
Contabilidade Pública, inclusive ica, jendo a equipe dispor de pelo menos um 
profissional contador, pós-gradua e i , abilidade Pública. 

e'%trão possuir vinculo formal com a empresa prestadora, 
empregados, contratados ou 

13.4. Os integrante,  da equi 
seja corrr-
associados. 

napurus/MA, de de 2021. 

Ademar Esteves de Santana 
Presidente da Câmara Municipal de Anapurus/MA 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO N. /2021 

CONTRATO N.  /2021, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL, QUE ENTRE 
SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS E 
A EMPRESA 

CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Anapurus, com sede na Av Presiden 
Centro, Anapurus — MA, CEP: 65525-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o n,2
representado pelo seu Presidente, Vereador  , RG 
biênio 2021/2022. 

CONTRATADA:  inscrito no CNPJ (MF sob o n.° 
estabelecida   P: t sentada por 

Identidade n.9 
iliada 

édici, s/n2, 

 — CEP: 
e CPF (MF) n.°   resi 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e cel am o p sente contrato, advindo do 
Pregão Presencial n.° ----/2021/CMAN, instr o n rocess' ' inistrativo n.° 00.00.-42021, 
mediante as cláusulas e condições que se segu 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Contratação de empresa es 
Contabilidade Pública para esta 
descritas no ANEXO I — Termo 

t'\ 
ib 

1.1. Fazem parte d pr e 

a) EDIT 
b) Ata da ica do Pregão Presencial n.  /2021; 
c) ta Oa N RATADA, datada de 

na prestação de serviços de Consultoria em 
nicipal de Anapurus/MA, conforme quantidades 

' ,para todos os efeitos: 

1.2. No teress a CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído 
em a vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes 
do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o 
parágrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

1.1 As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em 
conformidade com o inciso II do parágrafo 22 do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 
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2. A vigência do presente instrumento contratual é de 09 (nove) meses, contados da assinatura 
do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado até o limite estabelecido no inciso IV do art. 57, 
da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

3. Responsabilizar-se pela observância às Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato. 

3.1. Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência. 

3.2. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada 
entregue. 

3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 

3.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo cont 

3.5. Assegurar os recursos orçamentários e finance' 
promover os pagamentos dentro dos prazos convencio 

osigões da Lei. 

4 
os bens adquiridos e 

ermo de Referência. 

3.6. Processar e liquidar a fatura corresponcf te a valor at1avés de Ordem Bancária. 

3.7. Zelar para que durante a vigência do contr 
parte da Contratada, bem como sejam mantid 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRI%A B5S RAXONTRATADA: 

exigidas. 

4. A Contratada se 
normas federais, e 
bem como, icáv 

cumpridas as obrigações assumidas por 
s condições de habilitação e qualificação 

servância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e 
ais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

subcontratação. 

4.1. Atender as solicitações da Câmara Municipal de Anapurus no fornecimento 
do ob. citoa acfes e especificações deste Termo de Referência, de acordo com a 
neces idade dest4 Casa de Leis, a partir da solicitação do gestor do contrato. 

4.2. Mant ante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo 
a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e 
outras legalmente exigíveis. 

4.3. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 
do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 
materiais, insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita 
execução do objeto. 

dts-? 
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4.4. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao Contratante, que deverá 
responder pela fiel execução do Contrato. 

4.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Contratante, 
relacionados com as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos 
problemas detectados. 

4.6. Comunicar, imediatamente, por escrito qualquer anormalidade, prestando ao Contratante 
os esclarecimentos julgados necessários. 

4.7. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por 'profissionais 
devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços. 

4.8. Manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todáSas 0.04614,),c1 

rt. t 
4.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacipAl„ não podendo, sob qualquer 
hipótese, transferir para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na 
prestação do objeto. 

4.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o odjeto.:déka prestação. 

4.11. Reparar quaisquer danos diretamente Causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa 
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente 
relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o 
acompanhamento da execução dos serviços pelo Contratante. 

4.12. Manter sigilo sobre todo e qoalquêri assunto de interesse da Câmara ou de terceiros de 
que tomar conhecimento em razão da i'xcugão do objeto, respeitando todos os critérios 
estabelecidos, aplicáveis aos dados, infoi,ipageies, regras de negócios, documentos, entre outros 
pertinentes, sob pena r*pris.aliiiidbde civil, penal e administrativa. 

kxt. 
CLAUSULA quINTK:4r. DatucAt:DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

, . 

5. Os serviços wrap exécLjtados no Município de Anapurus, no Prédio da Câmara Municipal de 
Anapurus, silo" a Av da Presidente Médici, sing, Centro, Anapurus — Maranhão, CEP: 65.525-
000. 

CLAUSULA SEXTA — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. Consultoria contábil ao Poder Legislativo, no aprimoramento da execução financeira, contábil 
e orçamentária; 

6.1. Consultoria em Revisão de Empenhos; 
6.2. Consultoria em Revisão de Balancetes; 

6.3. Consultoria em Revisão de Receitas e Despesas; 
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6.4. Consultoria em Revisão de Demonstrativo de Movimento de Numerário; 

6.5. Consultoria em Revisão de Livro Diário; 

6.6. Consultoria em Revisão de Livro Razão da Receita e da Despesa Orçamentária; 

6.7. Consultoria em Apreciação e Parecer na Proposta Orçamentária enviada pelo Executivo; 

6.8. Consultoria em Elaboração do Detalhamento da Câmara para envio ao Executivo Municipal; 

6.9. Consultoria em Revisão da Prestação de Contas Anual; 

. 4,4 

6.10. Consultoria em Acompanhamento dos Balancetes Mensais, fazehslo,,Sdà ar'iáli'Sea'iites da 
entrega ao Tribunal de Contas; 

6.11. Consultoria em Revisão dos anexos da Gestão Fiscu 

1 
6.12. Consultoria em orientar as recomendações e as instrug1544q4ribimal de Contas; 

6.13. Consultoria em revisar a execução do orçamento; •/;:ttow„„, 

6.14. Consultoria em revisar os balanços e os balancetes, encaminhando-os à Camara Municipal; 

6.15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em procedimentos administrativos ou judiciais em que 
ocorram. 

, 

6.16.Para a execução dos seryitqs kLiCitaii`te vencedora deverá utilizar profissionais gabaritados 
devidamente registrados no .Consel.hoCie contabilidade além de obedecidas todas as normas 
correlatas do Poder Púbiico,. 

CLAUSULA SÉTIMA  — DO PREÇO DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

7. 0 prego total do presente Contrato é de R$ (valor numérico e por extenso). 

7.1. 0 'pagamento será efetuado, mediante deposito bancário em conta corrente, até o 59 

(quinto) dI ÚtiI da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor 
responsável pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 
59 da Lei n2 8.666/93. 

7.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto 
fornecido. 

7.3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os 
dados constantes desta estiverem em desacordo corn os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o 
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serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo 
de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização. 

7.4. Será considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento 
definitivo do serviço por esta administração. 

7.5. 0 atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento 
desta. 

7.6. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara 
Municipal de Anapurus), o atesto será dado pelo gestor substituto. 

7.7. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prázo.ser.6 contado. a partir :;? 
da sua reapresentação e novo "atesto". p. '5% 

1, 4 7.8. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese algOrnA sérvírá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

7.9. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e.g.pii:imero da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento, obseniéndo,;S641e. o CNPJ constante na nota 
fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

7.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

7.11. Esta Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas ou indenizações -.0e0Oas pela contratada, sendo-lhe assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, 

7.12. Nenhum pagamento Serb efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira ciijk,lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajUsOmenió de preços 

7.13. ktiibitffa(So..fii'ipnCeira prevista no item anterior será incluída na fatura correspondente 
a ocorrência. 

7.14. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá 
comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, observada a 
manutenção das circunstâncias iniciais de contratação — condições técnicas e de habilitação 
jurídica e mediante apresentação por parte da CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal relativo ao período em questão; 
b) O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de 

empenho e vinculado à conta corrente da CONTRATADA. 

fiq 
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7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes â 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 

pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 

para pagamento iniciar-se-6 após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8. Os pregos ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustavei observado o 

intervalo mínimo de 09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura contrato, e, 

quando for o caso, serão reajustados para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC for cidos pelo 

IBGE. 

8.1. 0 reajuste será precedido de solicitação da empresa Contra 

demonstração analítica de alteração dos custos, por meio da apresen 

apreciação e conferência do Contratante, devendo o Cont,
prorrogação, evitando assim a preclusão do seu direito 

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA 

9. Não sera exigida Garantia para esta contr tagão. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAME 

10. As despesas decorrentes da contratação o 
conta dos recursos específicos consign/tics no 
conforme abaixo: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação 
2001 MANUTENÇ$ F 
3.3.00.0.0 Outras 

CLAUSULA D 

11. Co 

do de 
cub s para 

ste antes da 

deste Termo de Referência correrão 
mento da Câmara Municipal de Anapurus, 

1 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 

ARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 

- 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica. 

DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

para rescisão do contrato: 

a) primento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b) 0 mento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Câmara Municipal de Anapurus a comprovar 

a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio dos serviços; 
e) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Câmara Municipal de 

Anapurus; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
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Solicitação de Cotação de Preg-c--) 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

DADOS DA EMPRESA 
NOME EMPRESARIAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

NpMEpO RESPO VEL 6IoELA INFORMAÇÃO: 
ai .,111 1 44„ 00. 

SwvA /TO 
Zubsa, cL. }AA-Li-Ake 4-S 

KA  CEP:  6 5  3 t) 0 COO UF:

LA DEADENTIDADE No 45—R-GA0 EMISSOR: 
°I 7 3 bz0003 5sD1 tp 

CPF No: 
61 1 el 05-5

ASINAnJRA/P,UBRIÇArT7 DATA DA 
PESQUISA: 

Al/02,1 21321 

CARIMBO DO RESPONSÁVEL OU CNP): 

32 . 421_ 0% loco) _/12._ 

Pelo p!liegente splicitairnos a colaboração dessa egrégia empresa no sentido de informar a esta 
Câmaraf,Municipal, o valor mensal para o objeto especificado na planilha abaixo: 

DESCRIÇÃO UND ITEM 

01 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública para manutençAo das atividades da MÊS 
Camara Municipal de Anapurus - MA. 

VALOR 
MENSALDO 

SERVIÇO 

0°00 

Prazo de validade desta pesquisa: ( ) 30 dias; ( x ) 60 dias; (90) dias; ( )  dias. 

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos nesta 
pesquisa a próprio punho (inclusive o preço mensal ou elaboradas e impressas por qualquer 
process° eletriinica e entregar em ato 02 (doi...- ) dias útoi.5 o conter do recebimento Oeste, na carridra 

Municipal de Anapurus, com sede à Av Presidente Médici, sin°, Centro, Anapurus/MA, em dias úteis, 
no horario das 08:00hs (oito horas) as 12:00hs (doze horas). 

A informação prestada por essa empresa sera utilizada para obtenção de "planilha de preços de 
mercado". 
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g) 0 desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 
67 desta Lei; 

i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
I) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas, pela autoridade superior; 
m) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando rnOdificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 65, § 12 da Lei Federat8.666/93; 
n) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Camara Municipal de•AnaPurys, por 

prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade 061i'llça;' grave 
perturbação, da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas OsPn.siies que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagarnéntó:.. obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmetite imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigaçõeS, assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

o) 0 atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela administração 
decorrentes dos serviços, ou parcela lestes, já reCébidos ou executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação, da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situaggó;' 

p) A ocorrência de caso fortuito ou de força major, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
Descumprimento do disposto oo"Thciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções p4nals 

q) 

11.2. Os casos de :rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado 6' cont6dit&rio e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais cabiveis. 

11.3. 0 contrato!:podera ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido 
unilatesSkAie pela Administração na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 
77 a 80, Lei n2. 8.666/93, em sua redação atual, ou, de comum acordo entre as partes, mediante* 
aviso Prévio, corp antecedência minima de 30 (trinta) dias. • 

11.4. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição 
judicial ou extrajudicial, obedecido as situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da 
Lei 8.666/93 em sua atual redação. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12. A execução dos serviços sera acompanhada por fiscais designados por esta administração, 
que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo 
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e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a contratada responsável 
por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da administração ou a terceiros, decorrente 
do não cumprimento das observações constantes neste Termo. 

12.1. 0 responsável pela fiscalização deverá observar na integra os procedimentos descritos nos 
§§ 12 e 22 do Art. 67 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

12.2. Esclarecer as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em 
execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante. 

12.3. Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para a COEFIWADA. 

12.4. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que noo :..i40 executado em 
conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica .'óu 40100 disposição 
oficial aplicável ao objeto do contrato. 

12.5. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade dkContratada, inclusive 
de terceiros, por qualquer irregularidade cometida. 

12.6. Solicitar a substituição de materiais e equipamentosmue sejárn considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços. 

ps. 
12.7. Solicitar a realização de testes, exames, ehs'aios e (luaisquer provas necessárias ao controle .; 
de qualidade dos serviços objeto do contrato. 

12.8. Exercer rigoroso controle sobre á periodicidade de execução dos serviços, aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerern.durnte 0.4esenvolvimento dos trabalhos. 

12.9. Aprovar partes,:etapaS oU a'tofálidade dos serviços executados, bem como atestar e 
encaminhar para pagamento as fatyras emitidas pela Contratada. 

12.10. Verificár.e aprovar 6s relatórios de execução dos serviços, elaborados em conformidade 
com os requisitói estabelecidos no Termo de Referência. 

12.11.;Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento 
do objeto do Coqtrato. 

12.12. Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que embarace ou dificulte 
a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 
andamento dos serviços. 

12.13. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/e, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

12.14. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada sera realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

12.15. 0 Relatório de Serviços sera destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes 
execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de trabalho 
adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 
providencias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. 

12.16. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

13. Conforme disposto na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 493,, corm aS: a)térações 
introduzidas pela Lei Federal n2 8.883, de 08 de junho de 1994, o;.prê:sente Jnstrumento 
contratual sera publicado no Diário Oficial do Município de PAri6purus na:fOrna::d0.êxtrato, como 
condição de sua eficácia. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES:) 

14. Toda e qualquer alteração ou modificações nas t9ndigõey estabelecidas no presente 
contrato sera feita através de termos aditivos..

**, 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15. Pelo não cumprimento total ou partial do objeto, a Camara Municipal de Anapurus poderá 
sujeitar a empresa adjudicatária as penalidades seguintes: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% .(dez pióf 6.e.ritgyab valor global da proposta, no caso de inexecução total 

, da obriga0o; (V ,40 
c) Multa de 10% (dez Oi7r 'cento) do valor correspondente a parte não cumprida, no caso 

de inex.ecuçãó:parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 
d) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diaria 

'do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos 
quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alit-lea anterior; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Câniarilinunicipal de Anapurus, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da 
natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso III da 
Lei Federal n2 8.666/93, art. 72 da Lei 10.520/02, Resolução N. 2 /2015 e Leis 
subsidiárias; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Camara Municipal de 
Anapurus, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
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15.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma 
estabelecida, estará sujeito 5 multa da alínea "a" e 5 penalidade da alit-lea "e" ou alínea "f", além 
de decair o direito 5 execução do objeto. 

15.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e 
danos e das ações penais cabíveis. 

15.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de 
Anapurus, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 3 (trinta) dias, 
contados da intimação, sob pena de cobrança judicial. 

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa obsewnglo e of 
previsto na Lei Federal n2 8.666/93. 

15.6. As penalidades serão aplicadas diretamente pelo 61.0' 
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou d 

15.7. 0 proponente será cientificado, por escrito, da p 
de 5 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer a CA 

través d 
es so adm 

processo 
ento 

r da despesa, 

, ficando com o prazo 
I de Anapurus. 

15.8. A suspensão de participar em licitaçã conMtar cofffIrtemara Municipal de Anapurus, 
além das penalidades civil, penal e criminal, pdjerJef também aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do Pregão; 
b) Apresentarem declaração ou jualqukl6cumento falso, fraudado ou cometerem 

fraude fiscal; 

15.9. Aliciar demais concorrertits 

CLAUSULA DECIM S AMENTACAO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

menta-se nas Leis n2 10.520/2002, n2 8.666/1993, Resolução n. 
ital e anexos do Pregão Presencial n.2 ----/2021/CMAN, constante 

tiQo n. 00.00.---/2021, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLAUS SETI —DO FORO: 
\t, 

17. Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum 
acordo entre as partes, o Foro da comarca de Anapurus - MA, excluindo-se qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Anapurus-MA de de 2021. 

r conluio entre interessados. 
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CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Aç.) 
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MODELO 01 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa inscrita no .,CNPJ/MF sob, o n2 

. ,com sede em   na Rua/Av.

 , n2  , tendo corno representante legal o(a) Sr(a) 

(citar :45 cargo), CREDENCIA 0(a) 

Sr(a) , portador da carteira de identidade 

n2 , para representa-la perante a Camara Municipal de Anapurus, licitação 

Pregão Presencial n° /2021/CMAN, outorgando-lhe expi:êssOs poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases do PREGÃO, :.formulação de lances verbais, interposição de 

recursos contra as decisões do pregoeiro, desiStêntidWrenCincia ao direito de interpor recursos 

e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame em referência podendo assinar 

quaisquer documentos para o cumprjrnentri;do feito. 

/ V 
t 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 
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MODELO 02 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 

MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(NA HIPÓTESE DE 0 LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

Câmara Municipal de Anapurus 

t%. 
: 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

  portador da carteira de identid6 

representante legal da empresa    , devidamente 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.°  , DECLARA para os 

devidos fins de direito, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório que, 

especificamente para participação de licitação no Pregão Presencial N.  /2021/CMAN, cujos 

termos declaro conhecer na integra, que estamos aptos a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate neste procedirneato licitatório realizado pela Câmara Municipal de 

Ana purus . 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 

A-) 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

MODELO 03 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITE DAS 

CONDIÇÕES DO EDITAL. 

Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

+ 

04, *71 
A empresa  CNP.1:0  com sede 

 , neste ato represergacia:016(s) (diretores ou sócios, 

com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao Pregão 

Presencial n°  /2021/CMAN, assim como, conhece .6 aceita todas as condições estabelecidas 

no instrumento convocatório da referidAlicitação. 
• 

1e. 14. 4 A 

(azo Social, Nome e Cargo do Declarante) 

(local e data) 
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MODELO 04 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HBILITAÇÃO. 

A 
Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa 

 , com se 

 , ten 

  (citar o cargo), 

a presente data inexistem fatos impeditivos 

/2021/CMAN, ciente da obrigatoriedade de d 

MF sob o n° 

 , na Rua/Av. 

ntante legal o(a) Sr(a) 

sob as penas da lei, que até 

habilitação no Pregão Presencial n° 

rrkcias posteriores. 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 

k 
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MODELO 05 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

• 
A empresa inscrita no -.7tNPJ/MF sob o n2 

 , com sede ern:  , na Rua/Av. 

 , n2 .... . por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)  , Oortador(a) .-da Carteira de Identidade 

n2  e do CPF n9 DKLARA, para -fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

SIM ) OU NÃO ). 

Observação: qit casWirmativp, assinalar a ressalva acima) 

t!, 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 
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MODELO 6 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

  (representante do licitante), portador da Cédula:i4e Identidade 
RG n° e do CPF n°  como representante devidamenteconstituido 
de (identificação do licitante), inscrita no CNPJ n°  '-
doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão PreenCial n°  
/2021/CMAN, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 db..C6cliO Penatika'sileiro, 

•%, 
.‘ 

(a) a proposta apresentada para participar da presente...,WCitação elOborada de maneira 
independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta:não'foi no todo:oú em parte, direta ou 

. . 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou p6r qualquerpessba; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquerpessoa; 

que: 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou ctp f a*.d a presente Licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação;

t •,3',, . 

(d) que o conteúdoda proposta.iare4nstada para participar da presente Licitação não sera, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencjal o d fgt.° da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

(e) que 0.-;conteucto,.cla proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Orgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firma-la. 

Em , em de de 

(assinatura do representante legal do Licitante) 
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MODELO 7 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL ----/2021/CMAN 

DADOS DA PROPONENTE 

Proponente

CNPJ 

Telefone/fax:  

Endereço. CEP.

E-mail: 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE 

Nome: 
CPF. 
Cargo ocupado na empresa:  
Telefone. 
Endereço. 

Favorecido:  
Banco:  
Conta corre 

ONTRATO 

...... CEP:  

RIOS DA LICITANTE: 

 Agencia. 

RESUMO DA PROPOSTA 

‘ ITEM D CRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
#N 

UND QUANT VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 

Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na prestação de serviços 
de Consultoria em Contabilidade 
Pública para esta Camara Municipal de 
Anapurus no exercício de 2021. 

1. Consultoria em Revisão de 
Empenhos; 

mts 09 
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2. Consultoria em Revisão de 
Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 
Despesas; 

4. Consultoria em Revisão de 
Demonstrativo de Movimento de 
Numerário; 

5. Consultoria em Revisão de Livro 
Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro •• • .,, 

Razão da Receita e da Despesa 
Orçamentária; 

... 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer 

na Proposta Orçamentaria enviada pelo 

. •t-.•. 

Executivo; . 

.• . 
8. Consultoria em Elaboração do ''.• .;;. 
Detalhamento da Camara para envio ao 

, 
; 4'4,, , 

Executivo Municipal; . % •'.' *4 S 
%..--.;,.. . .., 

9. Consultoria em Revisão cia PreNção 
de Contas Anual;

t ti, 4%. p:, 
10. Consultoria ern AcoropOihiimerito . . . . .... 
dos Balancetes Mensais, 'fazendo sua 
analise antes da eptrega ao Tribunal de ,.:•, •;.. -..1, •.•:,• .,• .••Contas; 

\''' 4;:, .1 

11—Co.n5ultoria efif Revisão dos anexos 
'da GestãoiFisdal; 

' 12. Cpnsultoria em orientar as 
reCbfféridações e as instrugbes do 
Tribunal de Contas; 

13, Consultoria em revisar a execução 
do orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços e 
os balancetes, encaminhando-os a 
Camara Municipal; 
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15. Auxiliar 

procedimentos 

a Consultoria Jurídica em 

administrativos ou 
judiciais em que ocorram. 

Prazo de validade da proposta-  dias (mínimo 60 dias) 

Declaração que todas as despesas com frete, tributos ou quaisquer outros encar6s, diretos ou 
indiretos, são de responsabilidade do licitante e que estão inclusos na composigão4os preços. 

Anapurus-MA, de 

Assinatura:  
Nome Legível do Representante Legal da Licitante: 
Identidade n.2-
CPF n2:  .¡ 
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PROCESSO: 001/2021/CMAN 
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
INTERESSADO: Pregoeiro 
ASSUNTO: Processo licitatório para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Anapurus-MA 

PARECER N.° 04/2021/AJCMA 

EMENTA: ADMINSTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO 
PRESENCIAL. ANALISE DA MINUTA EDITAL E DO CONTRATO. 
REGULARIDADE. A Assessoria Jurídica se manifesta pelo atendimento dos 
requisitos constantes da Lei n° 8.666/93, em seu aspecto formal e material. 

Trata-se de processo licitatório para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 

Camara Municipal de Anapurus-MA. Vieram-me os autos da Comissão Permanente de Licitação 

para a manifestação acerca da regularidade da minuta do edital e do contrato, nos termos do art. 

38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 

relatório. Passo a opinar. 

Prefacialmente, imperioso destacar que esta manifestação toma por 

base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do 

processo administrativo epigrafado. 

Destarte, à luz do artigo 10, da Lei Municipal n.° 395/2019, incumbe, a esta 

Assessoria Jurídica, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não the competindo 

adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados pelas demais autoridades 

administrativas, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa. 

Pois bem. A licitação destina-se a garantir a observância do principio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

1111111111111118111111111111111111111111111111111111k 
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Um Poder a serviço do Povo! 
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publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública devem 

ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de atender o devido 

destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Partindo dessa premissa, a 

questão da escolha da modalidade de Licitação é o primeiro passo; assim norteia a 

jurisprudência do TCU: 

Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para então, partir-se para 
verificação da melhor forma de sua prestação. Ou seja, a decisão pela contratação 
direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que 
deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da 
possibilidade da contratação direta como a melhor opção para a administração, só 
surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa 
ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas 
antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão. I 

Mais especificamente, complementa-se: 

A modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela sera. feita com base no 

art. 22, da Lei n° 8.666/93. Com relação modalidade de licitação, sabe-se que o principal 

critério para definir se o administrador utilizará o convite, a tomada de preços ou a concorrência 

é o valor estimado do objeto a ser licitado.2 

Segundo Jacoby3 existem dois critérios para definição da modalidade de licitação, 

o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideração o preço estimado do 

futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado. 

Entrementes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento licitatório 

na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como: 

0 procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo 
a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando execução de 

M.TCU. Acórdão n° 994/2006, Plenário, Rel. M Ubiratan Aguiar. 
2 TCU. Acórdão n° 103/2004. 

FERNANDES, J. U. Jacoby. Contratação Direta sem Licitação. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 130. 

Anapurus 
Camara Munidpol 

Um Podor a undo do Pave! 
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objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública presencial ou 
virtual, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos.4 

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do pregão (Lei 

Federal n° 10.520/2002), que não s6 o diferenciam das modalidades licitatórias da Lei 8.666/93, 

mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contratações realizadas por meio desta 

ferramenta. 

Assim, acolhendo a solicitação da Comissão Permanente de Licitação, de parecer 

jurídico sobre a minuta do edital e do contrato, esta Assessoria Jurídica analisou e verificou 

estar em conformidade com os ditames estabelecidos na Lei n.° 10.520/202 e subsidiariamente 

na Lei n. 8.666/93. 

Do Edital constam os itens tidos pela legislação como obrigatórios, como 

informações sobre o credenciamento, apresentação das declarações e dos envelopes, da 

proposta de preços, habilitação, qualificação técnica, entre outros. Além dos anexos. 

Constam, ainda, na Minuta do Edital: Termo de Referência; Modelo de Carta 

Credencial; Declaração de Cumprimentos de Requisitos de Habilitação; Modelo de Proposta 

Comercial, Minuta do Contrato. Sendo que, em relação a estas minutas, não há nada que as 

desmereça. 

Do contrato, de igual modo, constam as clausulas indispensáveis à consecução do 

objeto proposto. 

Outrossim, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as clausulas 

necessárias para formação do instrumento publico contratual, conforme prescreve as normas 

estabelecidas na Lei Federal. 

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Sistema de Registro de Preços e pregão presencial e eletrônico. 2. ed. Belo Horizonte: 
Forum, 2006. p. 455. 

- 
Anapurus 

Oman: Munkipal 

Um Parr a sarvigo do Povo! 

41111111111111111111111111111111111111111111111111111ft 



ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 
Avenida Jogo Francisco Monteles, 645 - Centro 
Anapurus - MA 

Desta feita, entendo de que o edital e contrato estão regulares, podendo-se 

prosseguir com o processo licitatório em todos os seus termos, tomando a administração as 

providências devidas para efetiva realização do certame. 

o parecer, salvo melhor juizo, 

Devolvam-se os autos à CPL para conhecimento, providências e demais 

deliberações ao seu cargo. 

Anapurus, em 03 de maw() de 2021. 

Tudo é Direito! 

an essa» Sa?to 
Assessor Jurídico 

OAB/MA n.° 15.749 

frinapurus 
Camara Munkipal 

Um Porter a strviço do Povo! 
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CNPJ 12.121.042/0001-60 

EDITAL 

A Câmara Municipal de Anapurus e este Pregoeiro, designado pela Portaria N2 09, de 04 janeiro 

de 2021, Levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.2 10.520/2002, Lei 

Complementar n2 123/2006 e Resolução n2 176/2015 e, subsidiariamente, da Lei n.2 8.666/1993 

e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, que farão realizar licitação na 

modalidade Pregão Presencial mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 

DIA: 19 de março de 2021 

HORÁRIO: 9:00h (horário Local) 

ENDEREÇO: Avenida Presidente Médici, s/n2, Centro, Anapurus — MA, CEP: 65525-000. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 

Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Anapurus/MA, conforme quantidades 

descritas no ANEXO I — Termo de Referência. 

1.2. 0 valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e 

quinhentos reais) Prazo de Execução: 09 (nove) meses 

2. DA PARTICIPAÇÃO E DOS IMPEDIMENTOS A LICITAÇÃO 

2.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída, especializada 

no ramo pertinente ao objeto licitado, exceto consórcio. 

2.2. Quando da participação de microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 

adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar n2 123/2006, onde: 

2.2.1. Deverão atender a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termos do artigo 32, 

incisos I e II, da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. 

2.2.2. Para comprovação de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser 

apresentada certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

2.3. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta 

licitação, nos termos do art. 32, inciso I, da Lei Complementar n2 123/2006, são considerados: 

2.3.1. Microempresa — o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 

ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais). 
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2.3.2. Empresa de Pequeno Porte — o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 

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

2.4. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei 

Complementar n2 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: 

2.4.1. De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

2.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no Pais, de pessoa jurídica com sede 

no exterior; 

2.4.3. De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de 

outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei 

complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 39, inciso 

II, da Lei Complementar n2 123/2006; 

2.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global 

ultrapasse o limite de que trata o art. 32, inciso II, da Lei Complementar n9 123, de 14 de 

dezembro de 2006; 

2.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins 

lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso ll do caput 

do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006; 

2.4.6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 

2.4.7. Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

2.4.8. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de 

caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de credito 

imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 

de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência 

complementar; 

2.4.9. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de 

pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; 

2.4.10. Constituída sob a forma de sociedade por ações. 

2.5. Não poderá participar desta licitação a empresa que: 

2.5.1. Tiver sido declarada inidânea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica 

de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou 

mantidas; 

(A-) 
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2.5.2. Estiver impedida ou temporariamente suspensa de participar em licitação ou contratar 

com a Câmara Municipal de Anapurus; 

2.5.3. Incidir no estipulado no art. 9.2 da Lei n2. 8.666/93; 

2.5.4. Tenha sofrido decretação de falência ou dissolução, bem como aquele que esteja em 

processo de liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial; 

2.5.5. Possua em seu contrato ou estatuto social finalidade ou objeto incompatível com o deste 

Pregão; 

2.5.6. Estiverem reunidas sob forma de consórcio; 

2.5.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

2.5.8. Incorrer em outros impedimentos previstos em lei. 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 

3.2. Os pedidos de impugnação aos termos editalicios deverão ser protocolados junto ao 

Protocolo da Câmara Municipal de Anapurus, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis antes da 

abertura do pregão, observadas as demais disposições do artigo 41 da Lei 8.666/93, 

devidamente digitados e, quando for o caso, assinados pelo representante legal do licitante, em 

original. 

3.3. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro 

responsável pelo certame. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Os licitantes deverão credenciar, mediante apresentação de carta ou procuração por 

instrumento público ou particular, um credenciado ou procurador, atribuindo-lhe poderes para 

formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operações, conforme (MODELO 1). 

4.2. Os credenciados ou procuradores deverão estar munidos da Cédula de Identidade ou 

documento equivalente, bem como cópia do contrato social da empresa. 

4.3. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser 

apresentado cópias do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos os 

seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações, e Cédula de Identidade. 

4.4. Deverá ser incluído no credenciamento a comprovação de que o licitante encontra-se 

enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso, através de 

extrato do site www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional ou declaração de enquadramento 

devidamente registrada no órgão competente no decorrer de 2019 ou 2020 ou, ainda, Certidão 

Simplificada da Junta Comercial emitida no decorrer de 2019 ou 2020. 
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4.5. Juntamente com o documento de comprovação do item 4.4, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar a respectiva declaração de enquadramento como ME ou 
EPP, conforme (MODELO 2). 

4.6. 0 Pregoeiro deverá conferir, através do balanço patrimonial, a receita da licitante 
estabelecida nos itens 2.3.1 e 2.3.2, para confirmação do enquadramento nas condições de 
Microempresa - ME ou Empresa de pequeno Porte — EPP. 

5. DOS ENVELOPES "PROPOSTA COMERCIAL" E "HABILITAÇÃO" 

5.1. Os envelopes "Proposta Comercial" e "Habilitação" deverão ser lacrados, opacos, 
indevassáveis e entregues ao Pregoeiro ou sua equipe de apoio, na sessão pública de abertura 
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados. 

5.2. A Câmara Municipal de Anapurus não se responsabilizará por envelopes de "Proposta 
Comercial" e "Habilitação" enviados pelos correios ou quaisquer outras formas. 

5.3. 0 Envelope N2 1 - PROPOSTA COMERCIAL e o Envelope N2 2 - HABILITAÇÃO indicarão em 
sua parte externa e frontal os dizeres de quais documentos se encontram inseridos, conforme 
segue: 

ENVELOPE N2 01 — "PROPOSTA COMERCIAL" 

PREGÃO PRESENCIAL N2 001/2021/CMAN 

Razão Social da Licitante 

CNPJ N2

ENVELOPE N2 02 — "HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL N2 001/2021/CMAN 

Razão Social da Licitante 

CNPJ N2

6. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

6.1. Os documentos apresentados deverão: 

6.1.1. Quando cópias, com registro de autenticação efetuado em cartório ou por servidor da 
Câmara Municipal de Anapurus /MA; 

6.1.2. Quando proposta, planilha detalhada, conter rubrica em todas as folhas e assinatura do 
responsável constituído na última; 
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6.1.3. Ser preferencialmente encadernados, de modo a não conter folhas soltas, sem emendas, 
acréscimos, numerados sequencialmente em ordem crescente, em uma única via, sem borrões, 
rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo 5 Administração ou não impedirem 
a exata compreensão de seu conteúdo. 

6.2. Os documentos expedidos via on-line (internet), no qual possam ser aferidos por meio 
Presencial, dispensam autenticação. 

6.3. Não serão autenticados documentos na sessão da licitação. 

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 

7.1. A proposta comercial (MODELO 7) deverá ser digitada e deverá conter: 

7.1.1. Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e e-mail da empresa proponente; 

7.1.2. Dados do Representante legal da empresa; 

7.1.3. Especificações detalhadas do objeto proposto, conforme descrito nos Anexos do edital; 

7.1.4. 0 valor mensal e o valor global da proposta, com pregos indicados em moeda corrente 
nacional, em algarismos arábicos, no máximo com duas casas decimals, não sendo admitidos 
valores superiores ao estimado neste pregão; 

7.1.5. Dados bancários para recebimento (pagamento) em nome do licitante: nome e número 
do Banco, agência e conta corrente; 

7.1.6. 0 prazo para a prestação dos serviços será imediato; 

7.1.7. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada 
para a abertura da sessão; 

7.2. Juntamente com a proposta os licitantes deverão apresentar: 

7.2.1. Declaração de que a empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e de que 
conhece e aceita todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório, conforme 
(MODELO 3). 

7.2.2. Declarar na própria PROPOSTA que todos tributos ou quaisquer outros encargos, diretos 
ou indiretos, serão de responsabilidade do licitante, os quais devem estar inclusos na 
composição dos pregos. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto 6 existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

,A--1 
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8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas— CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.briceis);

8.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cril.ius.briimprobidade adm/consultar requerido.php); 

8.1.3. Lista de iniclôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União — TCU; 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n2 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

8.4. 0 ENVELOPE N2 02 "HABILITAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, documentos que 

comprovem os requisitos legais para habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e trabalhista e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 70 da 

Constituição Federal (MODELO 5), observadas as seguintes premissas: 

8.4.1. Os documentos deverão estar todos em nome do estabelecimento (matriz ou filial) que 

efetivamente apresentar a proposta de preços; 

8.4.2. Documento para habilitação, sujeito a prazo de validade, que não mencionar o respectivo 

prazo ou a data de vencimento, será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de sua expedição; 

8.5. Para comprovação da Habilitação Jurídica os interessados deverão apresentar os seguintes 

documentos, conforme o caso: 

8.5.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

8.5.2. Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documento de eleição de seus administradores ou; 

8.5.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

8.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.6. Para a comprovação da Qualificação Técnica os licitantes deverão apresentar: 

,A, 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

8.6.1. Certificado da Licitante no Registro no Conselho Regional de Contabilidade e comprovação 
de responsável técnico habilitado em plena validade; 

8.6.2. A Licitante deverá comprovar aptidão para execução do objeto, mediante a apresentação 
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) no Conselho Regional de Contabilidade comprovando que a mesma desempenhou 
atividade pertinente e compatível em características e quantidades — capacidade técnico-
operacional - com o objeto desta licitação. 

8.6.2.1) 0 atestado deverá conter, no minim, as seguintes informações: 
8.6.2.1.1) serviços fornecidos e em qual período; 
8.6.2.1.2) clara identificação do emitente, visando realização de possíveis diligências; 
8.6.2.1.3) manifestação quanto a qualidade e/ou satisfação dos serviços fornecidos; 

8.6.3. Apresentar DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, assinada pelo responsável legal da 
empresa e pelos indicados, dando ciência das informações, de que a licitante possui em sua 
equipe técnica, na data prevista para entrega da proposta de preços, profissionais capacitados, 
a seguir relacionados, devendo ser comprovado através de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
em nome dos profissionais que estão disponíveis para desempenhar as atividades no Município, 
a fim de comprovar a qualificação para execução dos serviços especializados; 

8.6.3.1) Apresentar no mil-limo 01 (um) profissional de nível superior, contabilista, devidamente 
inscrito na entidade competente Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovado de 
através de carteira, devendo ser indicado o mesmo na Declaração de Equipe Técnica, disposta 
no Edital. 

8.6.3.2) Ter em seu quadro no mínimo 01 (um) profissional técnico com experiência na área 
contábil, devendo o mesmo ser indicado na Declaração de Equipe técnica disposta no Edital. 

8.7. Para a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira os licitantes deverão apresentar: 

8.7.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por indices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.7.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 32 do Decreto n2 8.538, de 2015); 

8.7.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 
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8.7.4. A comprovação da situação financeira da empresa sera constatada mediante obtenção de 
indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

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

SG= Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

8.7.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 

indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente; 

8.7.6. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo cartório distribuidor do 
município ou região da sede da empresa. 

8.7.7. As empresas optantes do "SIMPLES NACIONAL" não estão dispensadas de apresentar o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis. 

8.8. Para a comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista os licitantes deverão apresentar 
os seguintes documentos: 

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitido no ano de 
2021; 

8.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, valido e em dia, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste 
certame; 

8.8.3. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de quitação de tributos federais, 
incluindo a Divida Ativa da União e a regularidade das Contribuições Previdenciárias, expedida 
pela Receita Federal do Brasil; 

8.8.4. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos municipais (ou 
distritais), e a divida ativa, relativamente a sede ou domicilio do proponente; 

8.8.5. Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa quanto aos tributos estaduais (ou 
distritais), e a divida ativa, relativamente à sede ou domicilio do proponente; 

8.8.6. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
expedido pela Caixa Econômica Federal; 

8.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justiça do Trabalho. 
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8.9. Para apresentação de outros documentos no envelope n2 02, sob pena de inabilitação: 

8.9.1. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação e aceite das condições do edital 
(MODELO 3); 

8.9.2. Declaração de inexistência de fato impeditivo, nos termos do § 29 do art. 32 da Lei n9. 
8.666/1993, conforme o (MODELO 4); 

8.9.3. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal, conforme o (MODELO 5); 

8.9.4. Declaração de Proposta Independente (DPI), conforme o (MODELO 06). 

8.10. No julgamento da HABILITAÇÃO o PREGOEIRO poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de HABILITAÇÃO. 

8.11. Para fins de HABILITAÇÃO, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de Certidões constitui meio legal de prova. 

9. DA SESSÃO PREGÃO 

9.1. Recomenda-se que os participantes compareçam com antecedência minima de 10 (dez) 
minutos do horário previsto para o inicio da sessão. 

9.2. 0 pregoeiro declarará aberta a sessão do PREGÃO em data e hora pré-definida no edital, 
não cabendo mais apresentação de envelopes. 

9.3. Por decisão do pregoeiro, a sessão poderá ser suspensa e retomada posteriormente, em 
data e hora previamente informadas aos participantes. 

9.4. Da sessão lavrar-se-6 ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos e 
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e pelos 
licitantes. 

W. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

10.1. Os envelopes contendo as Propostas Comerciais serão abertos e estas verificadas se 
atendem a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo. 

10.2. 0 critério de aceitabilidade dos pregos sera o de compatibilidade com os pregos praticados 
no mercado, coerentes com a execução do objeto da licitação, observando, que os valores não 

I1/4-A 
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poderão exceder ao valor estimado pela Administração, sob pena de desclassificação da 

proposta comercial. 

10.3. Quando solicitado, o licitante deverá demonstrar a exequibilidade de seus pregos por meio 

de planilha detalhada de custos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

10.4. 0 Pregoeiro classificara o autor da proposta de menor valor e aquelas que tenham 

apresentado propostas sucessivas e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor 

valor, para participarem dos lances verbais. 

10.5. Se não houver, no minim, 03 (três) propostas de pregos nas condições definidas no item 

anterior, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), para que seus 

autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas. 

10.6. Caso haja empate nas condições definidas no item 10.4, as propostas com valores 

empatados serão classificadas para a fase de lances verbais. 

11. DOS LANCES VERBAIS 

11.1. Aos licitantes classificados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances 

verbais e sucessivos, com valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 

classificada de maior valor classificado e os demais em ordem decrescente de classificação. 

11.2. Sera considerada, a proposta de prego escrita, como valor proposto acabado e final do 

licitante que, caso classificado para os lances verbais, não esteja representado em sessão. 

11.3. A declaração de declínio em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último valor 

apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas, incluindo-se nesta 

prerrogativa os interessados inseridos na Lei Complementar n° 123/2006. 

11.4. Sera assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, na forma da Lei Complementar n° 

123/2006. 

11.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. No caso de empate entre duas ou mais propostas 

proceder-se-6 da seguinte forma: 

11.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de pregos inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que sera 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

LA 
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11.5.2. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada deixe de 

apresentar proposta, as demais empresas em situação de empate poderão também apresentar 

suas propostas, respeitada a ordem de classificação dos preços; 

11.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo de desempate, sera realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

11.5.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos itens 11.5.1 e 11.5.2 acima, o 

objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

11.5.5. 0 disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

12. DO JULGAMENTO 

12.1. 0 critério de julgamento sera o de MENOR PREÇO, GLOBAL. 

12.2. Declarada encerrada a etapa competitiva de lances, as ofertas serão ordenadas para 

classificação a partir do menor valor ofertado. 

12.3. 0 Pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira proposta classificada, quanto ao objeto 

e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

12.4. Sendo aceitável a proposta de menor valor, sera aberto o envelope ng 02, do licitante que 

a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

12.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos de habilitação requeridos no presente edital. 

12.6. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender as exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará as demais propostas subsequentes classificadas, 

verificando a sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo a verificação das 

condições de habilitação do proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor. 

12.7. Não havendo a regularidade dos documentos de habilitação, o licitante sera considerado 

inabilitado, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

12.8. Ao vencedor de menor preço que apresente restrição na regularidade fiscal, inserido na 

condição estabelecida de favorecido como microempresa ou empresa de pequeno porte, sera 

concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização de seus documentos de 

habilitação, podendo ser prorrogado por mais cinco dias, desde que devidamente 

fundamentado pelo proponente. 

12.9. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito 6 contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art.81 da Lei n° 8.666, 

)ks-) 
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado 5 administração convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

12.10. Ern havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

12.11. Caso não se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do Edital. 

12.12. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 
seja obtido um melhor prego para a Administração. 

12.13. Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro ainda negociará os itens para definição 
dos valores finais, obtendo assim a proposta final realinhada. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 

13.2. As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado 
verbalmente durante a sessão. 

13.3. Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, ao licitante decairá 
o direito de recurso. 

13.4. Os recursos serão decididos no prazo de 2 (dois) dias Citeis, com a comunicação do 
resultado do julgamento diretamente aos interessados ou publicação no Diário Oficial do 
Município de Anapurus. 

13.5. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá 
aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes "HABILITAÇÃO" inviolados, no 
encerramento da 1ic1tag5o. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. lnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 
vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador da despesa. 
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14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará os autos 
ao Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) 
e homologação do procedimento licitatário. 

15. DO CONTRATO 

15.1. Após a homologação do certame a adjudicatária sera convocada para assinatura do 
instrumento contratual relativo ao objeto, devendo comparecer no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis contados da notificação, prorrogável por até igual período quando solicitado 
justificadamente pelo interessado. 

15.2. 0 contrato sera firmado conforme minuta constante no ANEXO II. 

15.3. 0 prazo de vigência contratual sera de 09 (nove) meses contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da lei n2 8.666/93. 

15.4. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de 
Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de 
seus lances. 

15.5. Quando notificado antes da efetiva conclusão do objeto a Contratada fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme previsto no § 12 do art. 65 da 
Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa. 

15.6. A Contratada não poderá subcontratar o objeto. 

15.7. Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, 
independentemente de transcrição. 

16. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

16.1. As condições gerais para a execução dos serviços estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão 

conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Anapurus, 
conforme abaixo: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 
2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 
3.3.00.0.0 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 
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18. DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

18.1. 0 valor total estimado do presente Edital é de R$67.500,00 (sessenta e sete mil e 

quinhentos reais). 
18.2. 0 pagamento sera efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 52

(quinto) dia (Ail da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor 

responsável pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 

52 da Lei n2 8.666/93. 

18.3. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao 

objeto fornecido. 

18.4. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os 

dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o 

serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo 

de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização. 

18.5. Sera considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento 

definitivo do serviço por esta administração. 

18.6. 0 atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento 

desta. 

18.7. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara 

Municipal de Anapurus), o atesto sera dado pelo gestor substituto. 

18.8. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo sera contado a partir 

da sua reapresentação e novo "atesto". 

18.9. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

18.10. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da 

conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota 

fiscal/fatura e da conta corrente devera ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

18.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras 

necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

18.12. A Câmara Municipal de Anapurus poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

20.1.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total 

da obrigação; 

fiscal; 

20.8.3. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na integra, e após apresentação da proposta, não 

serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

21.2. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 

21.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 

de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

21.4. 0 Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, para esse fim especifico. 

215. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com a interpretação da legislação 

própria, princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de 

parecer jurídico da Procuradoria Geral. 
21.6. Fica eleito o Foro de Anapurus/MA para resolver questões relativas ao presente Edital. 

21.7. Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente 

pregão serão prestadas pela CPL, em horário comercial das 08:00 ás 12:00, de segunda a sexta-

feira, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Médici, s/n2, Centro, Anapurus/MA. 

22. DOS ANEXOS 

22.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos e Modelos: 

22.1.1. Anexo I — Termo de Referência; 
22.1.2. Anexo II — Minuta do Contrato; 
22.1.3. MODELO 1 — Credenciamento; 
22.1.4. MODELO 2 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

22.1.5. MODELO 3 — Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Aceite das 

Condições do Edital; 
22.1.6. MODELO 4 — Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 

Habilitação; 
22.1.7. MODELO 5 - Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 72 da 

Constituição Federal; 
22.1.8. MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI); 

22.1.9. MODELO 7 - Modelo de Proposta Comercial. 

Anapurus — MA, 04 de Março de 2021. 

; • • 
, 

Presi, a unicipal 

Renan Ris. rdo e Sousa 
P goeir 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 

Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Anapurus/MA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Visando a não interrupção das atividades operacionais da Câmara Municipal de Anapurus/MA, 

irá requerer a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de 

consultoria contábil em conformidade com as legislações pertinentes, auxiliando na tomada de 

decisões por parte da Câmara Municipal. 

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 valor total estimado para execução do objeto do presente Termo de Referência é de 

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Mensal; R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos 

reais) por 09 Meses. 

4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de 

Consultoria em Contabilidade Pública 

para esta Camara Municipal de 

Anapurus. 

1. Consultoria em Revisão de 

Empenhos; 

2. Consultoria em Revisão de 

Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 

Despesas; 

mEs 09 7.500,00 67.500,00 

9k-, 
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4. Consultoria 
Demonstrativo 
Numerário; 

em Revisão de 

de Movimento de 

5. Consultoria em Revisão de Livro 

Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro 

Razão da Receita e da Despesa 

Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer 

na Proposta Orçamentária enviada pelo 

Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do 

Detalhamento da Câmara para envio ao 

Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação 

de Contas Anual; 

10. Consultoria em Acompanhamento 

dos Balancetes Mensais, fazendo sua 

análise antes da entrega ao Tribunal de 

Contas; 

11. Consultoria em Revisão dos anexos 

da Gestão Fiscal; 

12. Consultoria em orientar as 

recomendações e as instruções do 

Tribunal de Contas; 

13. Consultoria em revisar a execução 

do orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços 

e os balancetes, encaminhando-os 5 
Câmara municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em 

procedimentos administrativos ou 

judiciais em que ocorram. 
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5. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

5.1. A contratação será realizada por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 

menor prego global. 

6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO: 

• 
6.1. Além dos serviços de consultoria contábil, previstos no item 4 acima, a empresa contratada 
deverá prestar serviços de treinamento de servidores da Câmara Municipal de Anapurus/MA, 
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom 
funcionamento dos serviços de Contabilidade. 

7. DO SUPORTE TÉCNICO: 

7.1. A empresa contratada deverá prestar, além dos serviços constantes do item 4 deste termo, 
suporte técnico para elaboração de defesas escritas e justificativas da Câmara Municipal de 
Anapurus/MA, perante o TCE/MA, em relação a eventuais questionamentos e processos 
administrativos referentes aos exercícios financeiros abrangidos pelo contrato. 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1. 0 pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal Fatura, 
acompanhado da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de 
regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade 
relativa 6 Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) e Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da 
União (certidão unificada RFB e PGFN que abrange inclusive as contribuições sociais), 
diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá 
ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes 
interessadas. 

9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Os Serviços deverão ser prestados durante o período de 09 (nove) meses, a contar da data 

da assinatura do contrato. 

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Ai 
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10.1. Caberá 6 CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 

pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 

especificações trazidas neste Termo de Referência e na Minuta do Contrato; 

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 

das formalidades legais. 

10.2. Caberá à CONTRATADA: 

a) repassar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências 

das unidades da Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste 

Termo de Referência; 

c) iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho; 

d) assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações 

obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar e/ou utilizar 

em proveito próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação relacionada com a 

contratante; 

e) providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pela Contratante; 

f) arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na 

execução do objeto; 

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os 

técnicos da empresa que vier a ser contratada e a Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

h) manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas para licitação. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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de 21 de junho de 1993, sendo facultado A administração convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

12.10. Em havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todos os termos do Edital e que 

seu prego seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

12.11. Caso não se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor valor ofertado que contemple as condições do Edital. 

12.12. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro deverá negociar para que 

seja obtido um melhor preço para a Administração. 

12.13. Após declarada a licitante vencedora, o Pregoeiro ainda negociará os itens para definição 

dos valores finais, obtendo assim a proposta final realinhada. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 

razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

13.2. As razões de recurso deverão versar exclusivamente sobre o tópico questionado 

verbalmente durante a sessão. 

13.3. Na falta de manifestação imediata e motivada, no momento oportuno, ao licitante decairá 

o direito de recurso. 

13.4. Os recursos serão decididos no prazo de 2 (dois) dias úteis, com a comunicação do 

resultado do julgamento diretamente aos interessados ou publicação no Diário Oficial do 

Município de Anapurus. 

13.5. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.6. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição, o Pregoeiro devolverá 

aos licitantes, julgados desclassificados, os envelopes "HABILITAÇÃO" inviolados, no 

encerramento da licitação. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. lnexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante 

vencedor, com a posterior homologação do resultado pelo Ordenador da despesa. 

,A-, 
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14.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Pregoeiro encaminhará os autos 
ao Ordenador da despesa para adjudicação do objeto da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) 
e homologação do procedimento licitatório. 

15. DO CONTRATO 

15.1. Após a homologação do certame a adjudicatária será convocada para assinatura do 
instrumento contratual relativo ao objeto, devendo comparecer no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis contados da notificação, prorrogável por até igual período quando solicitado 
justificadamente pelo interessado. 

15.2. 0 contrato sera firmado conforme minuta constante no ANEXO II. 

15.3. 0 prazo de vigência contratual sera de 09 (nove) meses contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, da lei n2 8.666/93. 

15.4. Fica facultado à Administração, quando o vencedor não aceitar ou não retirar a Nota de 
Empenho, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nas condições estabelecidas no encerramento de 
seus lances. 

15.5. Quando notificado antes da efetiva conclusão do objeto a Contratada fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor, conforme previsto no § 12 do art. 65 da 
Lei 8.666/93, mediante justificativa técnica por parte do ordenador da despesa. 

15.6. A Contratada não poderá subcontratar o objeto. 

15.7. Aplicam-se, no que couberem, as disposições contidas nos arts. 54 a 88 da Lei 8.666/93, 
independentemente de transcrição. 

16. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

16.1. As condições gerais para a execução dos serviços estão estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão A 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Camara Municipal de Anapurus, 
conforme abaixo: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa —01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 
2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 
3.3.00.0.0 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica. 

A, 
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18. DO VALOR DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

18.1. 0 valor total estimado do presente Edital é de R$67.500,00 (sessenta e sete mil e 

quinhentos reais). 
18.2. 0 pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5° 

(quinto) dia (Ail da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor 

responsável pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 

512 da Lei n° 8.666/93. 

18.3. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao 

objeto fornecido. 

18.4. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os 

dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o 

serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo 

de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização. 

18.5. Será considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento 

definitivo do serviço por esta administração. 

18.6. 0 atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento 

desta. 

18.7. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara 

Municipal de Anapurus), o atesto será dado pelo gestor substituto. 

18.8. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir 

da sua reapresentação e novo "atesto". 

18.9. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 

para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

18.10. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da 

conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota 

fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

18.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 

despesa, o pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras 

necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

18.12. A Câmara Municipal de Anapurus poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

ik-, 
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20.1.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente â parte não cumprida, no caso 

de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 

20.1.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária 

do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais 

será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

20.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Anapurus, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da natureza 

e da gravidade da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso Ill da Lei Federal n2

8.666/93, art. 72 da Lei 10.520/02, Resolução N. 2 176/2015 e Leis subsidiárias; 

20.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de 

Anapurus, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

20.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma 

estabelecida, estará sujeito â multa do item 20.1.2. e 6 penalidade do item 20.1.5. ou 20.1.6, 

além de decair o direito 6 execução do objeto. 

20.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e 

danos e das ações penais cabíveis. 

20.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de 

Anapurus, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, 

contados da intimação, sob pena de cobrança judicial. 

20.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal n2 8.666/93. 

20.6. As penalidades serão aplicadas diretamente pelo árgão, através do ordenador da despesa, 

sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

20.7. 0 proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Anapurus 

20.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Camara Municipal de Anapurus, 

além das penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que: 

20.8.1. Retardarem a execução do Pregão; 

20.8.2. Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude 

fiscal; 

20.8.3. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

on 
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21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na integra, e após apresentação da proposta, não 

serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

21.2. t vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do Pregão. 

21.3. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade 

de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

21.4. 0 Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na proposta e habilitação, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, para esse fim especifico. 

21.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro com a interpretação da legislação 

própria, princípios constitucionais e o direito público interno, sem prejuízo de solicitação de 

parecer jurídico da Procuradoria Geral. 
21.6. Fica eleito o Foro de Anapurus/MA para resolver questões relativas ao presente Edital. 

21.7. Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre o presente 

pregão serão prestadas pela CPL, em horário comercial das 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-

feira, na sede da Câmara Municipal, na Avenida Presidente Médici, s/n2, Centro, Anapurus/MA. 

22. DOS ANEXOS 

22.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos e Modelos: 

22.1.1. Anexo 1 —Termo de Referência; 
22.1.2. Anexo II — Minuta do Contrato; 
22.1.3. MODELO 1 — Credenciamento; 
22.1.4. MODELO 2 - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

22.1.5. MODELO 3 — Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Aceite das 

Condições do Edital; 
22.1.6. MODELO 4 — Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 

Habilitação; 
22.1.7. MODELO 5 - Declaração de Comprovação do Atendimento do inc. XXXIII do art. 72 da 

Constituição Federal; 
22.1.8. MODELO 6 - Declaração de Proposta Independente (DPI); 

22.1.9. MODELO 7 - Modelo de Proposta Comercial. 

Anapurus — MA, 04 de Margo de 2021. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 

Contabilidade Pública para esta Câmara Municipal de Anapurus/MA. 

2. JUSTIFICATIVA: 

Visando a não interrupção das atividades operacionais da Câmara Municipal de Anapurus/MA, 

irá requerer a contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de 

consultoria contábil em conformidade com as legislações pertinentes, auxiliando na tomada de 

decisões por parte da Câmara Municipal. 

3. VALOR ESTIMADO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

0 valor total estimado para execução do objeto do presente Termo de Referência é de 

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) Mensal; R$67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos 

reais) por 09 Meses. 

4. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

MENSAL 

VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços de 

Consultoria em Contabilidade Pública 

para esta Câmara Municipal de 

Anapurus. 

1. Consultoria em Revisão de 

Empenhos; 

2. Consultoria em Revisão de 

Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 

Despesas; 

nds 09 7.500,00 67.500,00 

9,-, 
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4. Consultoria em Revisão de 

Demonstrativo de Movimento de 

Numerário; 

5. Consultoria em Revisão de Livro 

Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro 

Razão da Receita e da Despesa 

Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer 

na Proposta Orçamentária enviada pelo 

Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do 

Detalhamento da Câmara para envio ao 

Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação 

de Contas Anual; 

10. Consultoria em Acompanhamento 

dos Balancetes Mensais, fazendo sua 

análise antes da entrega ao Tribunal de 

Contas; 

11. Consultoria em Revisão dos anexos 

da Gestão Fiscal; 

12. Consultoria em orientar as 

recomendações e as instruções do 

Tribunal de Contas; 

13. Consultoria em revisar a execução 

do orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços 

e os balancetes, encaminhando-os à 

Câmara Municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em 

procedimentos administrativos ou 

judiciais em que ocorram. 
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5. FORMA DE CONTRATAÇÃO: 

5.1. A contratação sera realizada por meio de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 

menor prego global. 

6. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO: 

6.1. Além dos serviços de consultoria contábil, previstos no item 4 acima, a empresa contratada 
devera prestar serviços de treinamento de servidores da Câmara Municipal de Anapurus/MA, 
encarregados de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom 
funcionamento dos serviços de Contabilidade. 

7. DO SUPORTE TÉCNICO: 

7.1. A empresa contratada deverá prestar, além dos serviços constantes do item 4 deste termo, 
suporte técnico para elaboração de defesas escritas e justificativas da Câmara Municipal de 
Anapurus/MA, perante o TCE/MA, em relação a eventuais questionamentos e processos 
administrativos referentes aos exercícios financeiros abrangidos pelo contrato. 

8. FORMA DE PAGAMENTO: 

8.1. 0 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, desde que não haja fator 
impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal Fatura, 
acompanhado da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de 
regularidade relativa ao Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), prova de regularidade 
relativa a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT) e Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da 
União (certidão unificada RFB e PGFN que abrange inclusive as contribuições sociais), 
diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá 
ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes 
interessadas. 

9. PERiODO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Os Serviços deverão ser prestados durante o período de 09 (nove) meses, a contar da data 

da assinatura do contrato. 

10. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

Ai 
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10.1. Caberá 5 CONTRATANTE: 

a) prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 

pelo representante da CONTRATADA; 

b) atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as 

especificações trazidas neste Termo de Referência e na Minuta do Contrato; 

c) efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento 

das formalidades legais. 

10.2. Caberá 5 CONTRATADA: 

a) repassar as normas e procedimento de controle interno, inclusive de acesso às dependências 

das unidades da Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

b) prestar os serviços cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste 

Termo de Referência; 

c) iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data de 

recebimento da Ordem de Serviço/Nota de Empenho; 

d) assumir o compromisso e a responsabilidade pela guarda do total sigilo sobre as informações 

obtidas no curso dos trabalhos, ficando, sob as penas da lei, impedida de divulgar e/ou utilizar 

em proveito próprio e/ou de terceiros toda e qualquer informação relacionada com a 

contratante; 

e) providenciar a imediata correção das alterações, deficiências e/ou irregularidades apontadas 

pela Contratante; 

f) arcar com eventuais prejuízos causados 5 contratante e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na 

execução do objeto; 

g) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes 

da execução contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os 

técnicos da empresa que vier a ser contratada e a Câmara Municipal de Anapurus/MA; 

h) manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação 

apresentadas para licitação. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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11.1 0 recebimento do objeto ora licitado dar-se-6 de acordo com o art. 73, I, "a" e "h" da Lei n° 

8.666/93. 

12. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

12.1 Local da prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, 

através de profissional(is) capacitado(s), de nível superior com experiência devidamente 

supervisionado(s), na sede da Câmara Municipal de Anapurus — MA. 

13. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA: 

13.1. Natureza jurídica: pessoa jurídica. 

13.2. Especialização: a empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de assessoria e 

consultoria para órgãos públicos, na área da Contabilidade Pública, o que será comprovado 

mediante demonstração de experiências anteriores em trabalhos para órgãos públicos, 

demonstração de cursos de capacitação concluidos em áreas relacionadas aos serviços a serem 

prestados. 

13.3. Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipe técnica com especialização em 

Contabilidade Pública, inclusive acadêmica, devendo a equipe dispor de pelo menos um 

profissional contador, pós-graduado em Contabilidade Pública. 

13.4. Os integrantes da equipe técnica deverão possuir vinculo formal com a empresa prestadora, 

seja como sócios, empregados, contratados ou 

associados. 

Anapurus/MA, 19 de Fevereiro de 2021. 

an 
e Anapurus/MA 

Joel 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO N. /2021 

CONTRATO N.  /2021, DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE CONSULTORIA CONTABIL, QUE ENTRE 

SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS E 
A EMPRESA 

CONTRATANTE: A Camara Municipal de Anapurus, com sede na Av Presidente Médici, s/n2, 
Centro, Anapurus — MA, CEP: 65525-000, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.°  
representado pelo seu Presidente, Vereador  , RG , CPF  

biênio 2021/2022. 

CONTRATADA: , inscrito no CNPJ (ME) sob o n.° 
estabelecida 6   - , CEP:  , representada por 

 , portadora da Cédula de Identidade n.2

- e CPF (ME) n.°  , residente e domiciliada 

 ,CEP:  

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, advindo do 

Pregão Presencial n.° 001/2021/CMAN, instruido no Processo Administrativo n.° 00.00.01/2021, 

mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em 

Contabilidade Pública para esta Camara Municipal de Anapurus/MA, conforme quantidades 

descritas no ANEXO I — Termo de Referência. 

1.1. Fazem parte do presente contrato, para todos os efeitos: 

a) EDITAL e seus Anexos; 
b) Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial n. 01/2021; 

c) Proposta da CONTRATADA, datada de 

1.2. No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído 

em até 25% (vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes 

do objeto, nas mesmas condições contratuais da proposta, em conformidade com o 

parágrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

1.3. As supressões alem desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em 

conformidade com o inciso II do parágrafo 2° do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 
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2. A vigência do presente instrumento contratual é de 09 (nove) meses, contados da assinatura 

do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado até o limite estabelecido no inciso IV do art. 57, 

da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

3. Responsabilizar-se pela observância as Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e demais 

normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato. 

3.1. Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência. 

3.2. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto 

entregue. 

3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 

3.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei. 

3.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens adquiridos e 

promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados neste Termo de Referência. 

3.6. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária. 

3.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por 

parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4. A Contratada sera responsável pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, 

bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

4.1. Atender prontamente as solicitações da Câmara Municipal de Anapurus no fornecimento 

do objeto nas quantidades e especificações deste Termo de Referência, de acordo com a 

necessidade desta Casa de Leis, a partir da solicitação do gestor do contrato. 

4.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo 

a atualização de documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e 

outras legalmente exigíveis. 

4.3. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento 

do objeto contratado, devendo estar incluídas no prego proposto todas as despesas com 

materiais, insumos, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias a perfeita 

execução do objeto. 

.500 
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4.4. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao Contratante, que deverá 

responder pela fiel execução do Contrato. 

4.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Contratante, 

relacionados com as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos 

problemas detectados. 

4.6. Comunicar, imediatamente, por escrito qualquer anormalidade, prestando ao Contratante 

os esclarecimentos julgados necessários. 

4.7. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais 

devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços. 

4.8. Manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todas as ocorrências. 

4.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer 

hipótese, transferir para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na 

prestação do objeto. 

4.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação. 

4.11. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa 

ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente 

relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o 

acompanhamento da execução dos serviços pelo Contratante. 

4.12. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Câmara ou de terceiros de 

que tomar conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios 

estabelecidos, aplicáveis aos dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros 

pertinentes, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

CLAUSULA QUINTA — DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5. Os serviços serão executados no Município de Anapurus, no Prédio da Câmara Municipal de 

Anapurus, sito a Avenida Presidente Medici, sin°, Centro, Anapurus — Maranhão, CEP: 65.525-

000. 

CLAUSULA SEXTA — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. Consultoria contábil ao Poder Legislativo, no aprimoramento da execução financeira, contábil 

e orçamentária; 

6.1. Consultoria em Revisão de Empenhos; 

6.2. Consultoria em Revisão de Balancetes; 

6.3. Consultoria em Revisão de Receitas e Despesas; 

okq 
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6.4. Consultoria em Revisão de Demonstrativo de Movimento de Numerário; 

6.5. Consultoria em Revisão de Livro Diário; 

6.6. Consultoria em Revisão de Livro Razão da Receita e da Despesa Orçamentária; 

6.7. Consultoria em Apreciação e Parecer na Proposta Orçamentária enviada pelo Executivo; 

6.8. Consultoria em Elaboração do Detalhamento da Câmara para envio ao Executivo Municipal; 

6.9. Consultoria em Revisão da Prestação de Contas Anual; 

6.10. Consultoria em Acompanhamento dos Balancetes Mensais, fazendo sua análise antes da 
entrega ao Tribunal de Contas; 

6.11. Consultoria em Revisão dos anexos da Gestão Fiscal; 

6.12. Consultoria em orientar as recomendações e as instruções do Tribunal de Contas; 

6.13. Consultoria em revisar a execução do orçamento; 

6.14. Consultoria em revisar os balanços e os balancetes, encaminhando-os a Câmara Municipal; 

6.15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em procedimentos administrativos ou judiciais em que 
ocorram. 

6.16.Para a execução dos serviços a Licitante vencedora deverá utilizar profissionais gabaritados 
devidamente registrados no conselho de contabilidade além de obedecidas todas as normas 
correlatas do Poder Público; 

CLAUSULA SÉTIMA — DO PREÇO DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

7. 0 prego total do presente Contrato é de R$  (valor numérico e por extenso). 

7.1. 0 pagamento sera efetuado, mediante deposito bancário em conta corrente, até o 5° 
(quinto) dia ail da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor 
responsável pela fiscalização do contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 
52 da Lei n2 8.666/93. 

7.2. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto 
fornecido. 

7.3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os 
dados constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o 

Ai 
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serviço prestado não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo 
de Referência, ficando o pagamento suspenso até a regularização. 

7.4. Sera considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento 
definitivo do serviço por esta administração. 

7.5. 0 atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento 
desta. 

7.6. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Camara 
Municipal de Anapurus), o atesto sera dado pelo gestor substituto. 

7.7. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo sera contado a partir 
da sua reapresentação e novo "atesto". 

7.8. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto 
para que a Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

7.9. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da 
conta-corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota 
fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

7.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento sera sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

7.11. Esta Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

7.12. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços. 

7.13. A atualização financeira prevista no item anterior sera incluída na fatura correspondente 
a ocorrência. 

7.14. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada devera 
comprovar perante a Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra 
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciarias e trabalhistas, observada a 
manutenção das circunstâncias iniciais de contratação — condições técnicas e de habilitação 
jurídica e mediante apresentação por parte da CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal relativo ao período em questão; 
b) O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de 

empenho e vinculado à conta corrente da CONTRATADA. 
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7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes â 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-6 após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8. Os pregos ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis, observado o 
intervalo mínimo de 09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, e, 
quando for o caso, serão reajustados para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC fornecidos pelo 
IBGE. 

8.1. 0 reajuste será precedido de solicitação da empresa Contratada, acompanhado de 
demonstração analítica de alteração dos custos, por meio da apresentação dos cálculos para 
apreciação e conferência do Contratante, devendo o Contratado requerer o reajuste antes da 
prorrogação, evitando assim a preclusão do seu direito de reajustamento. 

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA 

9. Não será exigida Garantia para esta contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

10. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão a 
conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Anapurus, 
conforme abaixo: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 
2001 MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 
3.3.00.0.0 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) 0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Câmara Municipal de Anapurus a comprovar 

a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 
d) 0 atraso injustificado no inicio dos serviços; 
e) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação â Câmara Municipal de 

Anapurus; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
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g) 0 desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 
67 desta Lei; 

I) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
I) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas, pela autoridade superior; 
m) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do 

valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 65, § 12 da Lei Federal 8.666/93; 
n) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Câmara Municipal de Anapurus, por 

prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação, da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

o) 0 atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela administração 
decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 
de calamidade pública, grave perturbação, da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação; 

p) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.3. 0 contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido 
unilateralmente pela Administração na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 
77 a 80, Lei n2. 8,666/93, em sua redação atual, ou, de comum acordo entre as partes, mediante 
aviso prévio, com antecedência minima de 30 (trinta) dias. 

11.4. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição 
judicial ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da 
Lei 8.666/93 em sua atual redação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12. A execução dos serviços será acompanhada por fiscais designados por esta administração, 
que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo 
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e certificando a nota fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a contratada responsável 
por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da administração ou a terceiros, decorrente 
do não cumprimento das observações constantes neste Termo. 

12.1. 0 responsável pela fiscalização deverá observar na integra os procedimentos descritos nos 
§§ 12 e 22 do Art. 67 da Lei n2 8.666/93 e alterações. 

12.2. Esclarecer as dúvidas e questões pertinentes a prioridade ou sequência dos serviços em 
execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante. 

12.3. Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para a CONTRATADA. 

12.4. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição 
oficial aplicável ao objeto do contrato. 

12.5. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
de terceiros, por qualquer irregularidade cometida. 

12.6. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços. 

12.7. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 
de qualidade dos serviços objeto do contrato. 

12.8. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, aprovando os 
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

12.9. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como atestar e 
encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada. 

12.10. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em conformidade 
com os requisitos estabelecidos no Termo de Referência. 

12.11. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento 
do objeto do Contrato. 

12.12. Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que embarace ou dificulte 
a ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao 
andamento dos serviços. 

12.13. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços. 
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12.14. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada sera realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

12.15. 0 Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes 
execução dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de trabalho 
adicional, autorização para substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e 
providencias a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. 

12.16. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

13. Conforme disposto na Lei Federal rig 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações 
introduzidas pela Lei Federal ng 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento 
contratual sera publicado no Diário Oficial do Município de Anapurus na forma de extrato, como 
condição de sua eficácia. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES: 

14. Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no presente 

contrato será feita através de termos aditivos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

15. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, a Câmara Municipal de Anapurus poderá 

sujeitar a empresa adjudicatária às penalidades seguintes: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total 

da obrigação; 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso 

de inexecução parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 

d) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária 

do fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos 

quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Anapurus, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da 

natureza e da gravidade da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso Ill da 

Lei Federal n° 8.666/93, art. 72̀ da Lei 10.520/02, Resolução N. 2 /2015 e Leis 

subsidiárias; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de 

Anapurus, considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
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15.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma 
estabelecida, estará sujeito à multa da alínea "a" e 6 penalidade da alínea "e" ou alínea "f', além 
de decair o direito 6 execução do objeto. 

15.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e 
danos e das ações penais cabíveis. 

15.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de 
Anapurus, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, 
contados da intimação, sob pena de cobrança judicial. 

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei Federal ng 8.666/93. 

15.6. As penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão, através do ordenador da despesa, 
sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

15.7. 0 proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Anapurus. 

15.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal de Anapurus, 
além das penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do Pregão; 
b) Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem 

fraude fiscal; 

15.9. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

16. 0 presente contrato fundamenta-se nas Leis ng 10.520/2002, ng 8.666/1993, Resolução n. 
176/2015 e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Presencial n.2 001/2021/CMAN, constante 
do Processo Administrativo n. 00.00.001/2021, bem como 6 proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORO: 

17. Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum 
acordo entre as partes, o Foro da comarca de Anapurus - MA, excluindo-se qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

Anapurus - MA de de 2021. 

Lon 
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CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

• 

io 

k 
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MODELO 01 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

A 
Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n2

 , com sede em  , na Rua/Av. 

  ng  , tendo como representante legal o(a) Sr(a) , 

(citar o cargo), CREDENCIA 0(a) 

Sr(a) , portador da carteira de identidade 

n2 , para representa-la perante a Câmara Municipal de Anapurus, licitação 

Pregão Presencial n2 001/2021/CMAN, outorgando-lhe expressos poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases do PREGÃO, formulação de lances verbais, interposição de 

recursos contra as decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direito de interpor recursos 

e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame em referência podendo assinar 

quaisquer documentos para o cumprimento do feito. 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 
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MODELO 03 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E ACEITE DAS 

CONDIÇÕES DO EDITAL. 

A 
Camara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa  CNPJ n2  , com sede a 

 , neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, 

com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para habilitação ao Pregão 

Presencial n2 001/2021/CMAN, assim como, conhece e aceita todas as condições estabelecidas 

no instrumento convocatório da referida licitação. 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 
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MODELO 04 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HBILITAÇÃO. 

A 
Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa inscrita no CNR1/MF sob o n2

 , com sede em  , na Rua/Av. 

  n2  , tendo como representante legal o(a) Sr(a) , 

  (citar o cargo), DECLARA, sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial n2

001/2021/CMAN, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 

5A-\ 
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MODELO 05 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 72 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A 
Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

A empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n2

 , com sede em  , na Rua/Av. 

 , n2  , por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)  , portador(a) da Carteira de Identidade 

n2 e do CPF n9 , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do 

art. 27 da Lei n.2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.2 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

SIM ( ) OU NÃO ( ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

(local e data) 

(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante) 

ki 
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MODELO 6 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

Câmara Municipal de Anapurus 

Sr(a) Pregoeiro(a) 

  (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade 
RG n2 e do CPF n2 , como representante devidamente constituído 
de (identificação do licitante), inscrita no CNPJ n2 
doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n2
001/2021/CMAN, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

Em , em de de 

(assinatura do representante legal do Licitante) 

ik-1 
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MODELO 7 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2021/CMAN 

DADOS DA PROPONENTE 

Proponente• 

CNPJ• 

Telefone/fax:  

Endereço-  CEP -
E-mail:  

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRA ASSINAR 0 CONTRATO 

Nome: 
CPF• RG:  
Cargo ocupado na empresa:  
Telefone- E- mail-
Endereço-  CEP:  

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE: 

Favorecido:  
Banco: Agência -
Conta corrente• 

RESUMO DA PROPOSTA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

01 

Contratação de Pessoa Jurídica 
especializada na prestação de serviços 
de Consultoria em Contabilidade 
Pública para esta Câmara Municipal de 
Anapurus no exercício de 2021. 

1. Consultoria em Revisão de 
Empenhos; 

mt s 09 

k\ 
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2. Consultoria em Revisão de 
Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 
Despesas; 

4. Consultoria em Revisão de 
Demonstrativo de Movimento de 
Numerário; 

5. Consultoria em Revisão de Livro 
Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro 

Razão da Receita e da Despesa 
Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer 
na Proposta Orçamentária enviada pelo 
Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do 
Detalhamento da Câmara para envio ao 
Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação 
de Contas Anual; 

10. Consultoria em Acompanhamento 
dos Balancetes Mensais, fazendo sua 
análise antes da entrega ao Tribunal de 

Contas; 

11. Consultoria em Revisão dos anexos 
da Gestão Fiscal; 

12. Consultoria em orientar as 

recomendações e as instruções do 
Tribunal de Contas; 

13. Consultoria em revisar a execução 
do orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços e 
os balancetes, encaminhando-os 5 
Câmara Municipal; 

fil 
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15. Auxiliar 
procedimentos 

a Consultoria Jurídica em 
administrativos ou 

judiciais em que ocorram. 

Prazo de validade da proposta.  dias (mínimo 60 dias) 

Declaração que todas as despesas com frete, tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou 
indiretos, são de responsabilidade do licitante e que estão inclusos na composição dos pregos. 

Anapurus-MA, de de 2021, 

Assinatura.  
Nome Lee/el do Representante Legal da Licitante.  
Identidade n.2.  
CPF rig.  

• 

prl 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/202I/CMAN. A Câmara Municipal 
de Anapurus (MA), toma público que realizará no dia 19/03/2021, 
sexta-feira, is 9:00 horns, licitação na modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor prego global, regida pelas normas estipuladas no 
instrumento convocatório. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria em 
contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Anapurus-MA. Base Lem& Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 
Local- Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prádio da Camara 
Municipal de Anapurus (MA), situada na Avenida Presidente Médici, 
s/n°, Centro. O Edital e seus anexos poderão ser examinados 
gratuitamente pelt* interessados, ou obtidos mediante o fornecimento 
de uma (01) restrui de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores 
informaçOes no endereço mencionado, das 8h00 is 12h00. Anapurus 
(MA), 04 de mat-go de 2021. Ademar Esteves de Santana, Presidente da 
Câmara Municipal. 

Publicado cm 04.03.2021 por afisacio no vestíbulo da Camara Municipal de 
Anapurus (MA), cm local dc amplo e fácil acesso ao público (Constitui* do 
listado do Maranhao, art. 147, inc. IX); (STI — P Turma — Reap. n° 105.232/Cl — 
Rel. Min. Garcia Vicira j. 15/09/97 — ac um. — DIU de 20.10.97, seção 1, p. 
52977). 

Anarairos (MA), 04 de março de 2021 

Manoel Francisco Montelcs Neto 
Hquipe de Apoio 
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D.O. PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

contratação de empresa especializada (Sociedade de Advogados) para 
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica na defesa 
dos interesses do legislativo municipal, emissão de pareceres, acom-
panhamento técnico dos procedimentos legais e normativos, visando 
atender as necessidades da Camara Municipal de Poção de Pedras 
(MA). ABERTURA: 25 de março de 2021 as 09:20 horas. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada 
por preço global. INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encon-
tra-se a disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de 
Licitação, no endereço Rua Alto 13d1hante, sin — Centro — Poção de 
Pedras/MA, de 2' a 6" feira, no horário das 08:00 as 12:00 horas. In-
formações complementares, no endereço acima ou por e-mail: came-
rapp@hotmail.com. Poção de Pedras (MA), 26 de fevereiro de 2021. 
Maria Leticia Borges Leite. Presidente CPL. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N°. 001/2021. 
REGISTRO DE PREÇOS. ACAMARA MUNICIPAL POÇÃO DE 
PEDRAS, Estado do Maranhao, tortia público que fará licitação na 
modalidade Pregão EletrônicO para Registro de Preços. BASE LE-
GAL: Lei n" 10.520/2002. Decreto n" 10.024/2019 e pela Lei n" 
8.666/93 e alterações. OBJETO: seleção de proposta visando o RE-
GISTRO DE PREÇOS para eventual contratação dc empresa para o 
fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, a veículos loca-
dos, para atender as necessidades do legislativo municipal. ABERTU-
RA: 19 de março de 2021 as 09:20 horas. INFORMAÇÕES: 0 Edital 
e seus anexos encontra-se a disposição dos interessados, na sala da 
Comissão Central de Licitação, no endereço Rua Alto Brilhante, sin 
— Centro — Poção de Pedras/MA, de 2' a 6° feira, no horário das 08:00 
as 12:00 horas, Informações complementares, no endereço acima ou 
por e-mail: camarapp@hotmail.com. Poção de Pedras (MA), 26 de 
fevereiro de 2021. Maria Leticia Borges Leite. Presidente CPL. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGA-0 PRESENCIAL N° 001/2021/ 
('MAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA), torna público que 
realizará no dia 19/03/2021, sexta-feira_ its 9:00 floras, licitação na 
modalidade Pregaio Presencial, do tipo menor prep global, regida 
pelas normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto; Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de con-
sultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Camara Municipal de Anapurus-MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 
e 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Pré-
dio da Camara Municipal de Anapurus (MA), situada na Avenida 
Presidente Medici, sin°, Centro. 0 Edital e seus anexos poderão ser 
examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do 
edital. Maiores informações no endereço mencionado, das 8h00 as 
12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. Adentar Esteves de 
Santana, Presidente da Camara Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/ 
('MAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA), torna público que 
realizará no dia 19/03/2021. sexta-feira. is 11:00 horas, licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço global, regida pe-
las normas estipuladas no instrumento convocatório. Objeto: Contra-
tação de empresa especializada para prestação de serviços de locação 
de veículos para manutenção das atividades da Camara Municipal de 
Anapurus-MA. Base Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Camara Municipal de 
Anapurus (MA), situada na Avenida Presidente Medici, sin°, Centro. 
0 Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos 
interessados, ou obtidos mediante o fornecimento de uma (01) resina 
de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no en-
dereço mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março 
de 2021. Ademar Esteves de Santana. Presidente da Camara Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO 
PARUA - MA 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO: A Comissão Perma-
nente de Licitação/CPL da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do 
Parini — MA torna público que decide SUSPENDER o certame refe-
rente ao Edital da tomada de pregos n° 002/2021, P. A n" 005/2021, 
para a contratação de empresa, para reforms de pontes de ma-
deira nas Qds. Benedito Mendes, XIX e XIV no município de 
santa luzia do Palma para revisão e retificação do Projeto Básico 

Edital. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei 
IV 8.666 /93, Santa Luzia do Para — MA 04 de março de 2021. Joao 
Pinheiro De Meio — Presidente da CPL. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA 

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL 
N° 007/2021. A Prefeitura Municipal de Anapurus, Estado do Ma-
ranhao, torna público, para conhecimento dos interessados que fará 
realizar, licitação na modalidade Pregão Presenciai, do tipo menor 
preço global, (art. 23 inciso 1, alit= "b"), sob o regime de execução 
indireta, Empreitada por prego global, sob a égide da Lei n". 8.666/93, 

suas alterações posteriores. Tendo por objeto a Eventual contratação 
de empresa especializada para serviços de limpeza urbana no Municí-
pio de Anapurus/MA, de interesse desta Administração Pública, no dia 
23 de março de 2021, as 09h00min(nove horas). A presente licitação 
sera realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Anapurus. O Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis de segunda a sexta das 08h00min as 12h00min para 
consulta gratis ou ser retirado mediante entrega de 2 (duas) "resma de 
papel A4 -210 x 297nun", na sala da Comissão de Licitação, localizada 
na Av. Joao Francisco Monteies, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, ou 
através do endereço eletrônico departamentosdecompraspma@gmail. 
corn,  demais informações na CPL. Anapurus - MA, 04 de março de 
2021. TACIANE RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021 - REGISTRO DE PRE-
ÇOS. O municipio de Anapurus/MA, torna público aos interessados 
que, com base na Lei n° 10.520/02 e subsidiariamente as disposi-
ções da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar as 
10h30min (Dez horas e trinta minutos) do dia 23 de man() de 2021, 
licitação na modalidade Pregão Presencial n*008/2021, para registro 
de pregos, do tipo menor prego unitário, tendo por objeto a Eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais 
de limpeza e higiene pessoal. de interesse desta administração públi-
ca. A presente licitação sent realizada no auditório da Comissão Per-
manente de Licitação no Prédio da Prefeitura Municipal de Anapu-
rus. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis de segunda a 
sexta das 08h00min as 12h0Omin para consulta gratis ou ser retirado 
mediante entrega de 2 (duas) "resma de papel A4 - 210 x 297mm", 
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Av. Joao Francisco 
Monteies, n° 2001, Centro, Anapurus/MA, ou através do endereço 
eletrônico departamentosdecompraspmaftmail.com,  demais infor-
mações na CPL. Anapurus - MA, 04 de março de 2021. TACIANE 
RIBEIRO SOUSA DINIZ. Pregoeira Municipal. 

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Anapurus, Estado do Maranhao, torna público, para conhecimento 
dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade Tomada de 
Pregos, do tipo menor prego, (art. 23 inciso I, alínea "b"), sob o re-
gime de execução indireta, Empreitada por prego global, sob a égide 
da Lei 8.666/93. e suas alterações posteriores. Tendo por objeto a 
Contratação de empresa especializada para os serviços de Reforma e 
Recuperação de Meio-Fio no Municipio de Anapurus/MA, de acordo 
com as normas e disposições previstas no edital e no projeto básico, 



São Luis, segunda-feira, 8 de março de 2021 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÓNIO E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP 
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS- SARP 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2021 - SARP/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0173785/2020 - SARP 

0 SECRETARIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS tome public° que. par motivos de ordem 
administrative considerando o Decreto Estadual n" 36.531/2021, a licitação en epigrafe. objetivando o 
Registro de Preços para Aquisição, Instalação e Montagem de kits de irrigação. anteriormente 
marcada pare as 14h, do dia 10 de março de 2021, fica adiada ate ulterior deliberação. 

Sao Luis. 04 de março de 2021 
DEIMISON NEVES DOS SANTOS 

Secretario Adjunto de Registro de Preços 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES SEGEP 
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS- SARP 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N°009/2020 - SARP/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0009612/2020 SARP 

O SECRETARIO ADJUNTO DE REGISTRO DE PREÇOS toma público que por motivos de ordem 
ministrativa considerando o Decreto Estadual if 36.531/2021, a licitação em epigrate. oblekvando o 

adro de Preces para eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
onitotamento eletronico, de interesse da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 

Púbilcos - MOB, anteriormente marcada para As 145, do dia 08 de março de 2021, flea adiada ate 
ulterior dellberação. 

Sao Luis. 04 de março de 2021 
DEIMISON NEVES DOS SANTOS 

Secretário Adjunto de Registro de Preços 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH 
COMISSÃO SETORIAL DE LiciTAgAo 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

LiciTAçÃo ELETRÔNICA N° 03612021-CSLIEMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.986/2021 - EMSERH 

OBJETO: Contratageo de empresa especializada na Prestação de Serviços Continuados de 
Vigilância Patrimonial e Segurança Armada, diurna e noturna, para a'ender à demanda da 
POUCLINICA DE AÇAILANDIA-MA, unidade de Saúde Administrada pela EMSERH. de acordo com as 
especificações. quantitalivos e condições constantes neste Termo de Referência. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço por lote. 
NOVA DATA DA ABERTURA: as 8h30, do dia 3010312021, horário de Brasilia/DP, 
MOTIVO: Devido alterações no Termo de Referência e na Minute de Contraio, conforme ERRATA 001. 
Local de Realização: Sistema Licitações-e: weemlicItacoesm.com.br. sob o ID n°855996. 
Edital ademais informações estão disponíveis no site da EMSERH (www.emsertima.gov.br). 
Informações adicionais serão prestadas na CSLJEMSERH localizada na Av. Borborema, 00-16. ri" 25, 
Bairro do Calhau, Sao Luis/MA, pelos e-mails cal@emserh.ma.gov.br erou 
amaraLneto@emserli.ma.goviar ou pelo telefone (98)3235-7333. 

São Luis (MA), 03 de março de 2021 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação da EMSERH 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH 
COMISSÃO SETORIAL DE LICI rAçAo 

AVISO DE LICITAÇÃO 
UCITAÇÃO ELETRÔNICA if' 054/2021 - CSL/EMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.471/2021 - EMSERH 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de satiric para atender 
demanda do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão - HEMOMAR, administrados 

pela EMSERH. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. 
DATA DA ABERTURA: 16/03/2021, às 14h30, horário de Brasilia. 
Local de Realização: Sistema Licitações-e (vmrw,licitecoes-e.cóni.br). 
Edital e demais informações estão dispon(vais em www.emserh.ma.gov.br o wv.nv.licitacoes-e.com.br. 
Informações adicionais serão prestadas na CSLJEMSERH localizada na Av. Borborerna, Qd-16, n° 25. 
Bade do Calhau, São Luis/MA, no horário de 8h as 12h e das 14h as 18h, de segunda a sexta, pelos 
e-rnails cal@emserh.ma.gov.br eiou lgomochacsidgmallcom ou pelo telefone (98) 3235-7333. 

São Luis (MA), 16 de fevereiro de 2021 
Igor Nino.' Sousa Rocha 

Agente de Licitação de CSUEMSERH 

ESTADO DO MARANHÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO 
TOCANTINA DO mARANHÃo-uEmAsuL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

A COMISSA0 SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSUUEMASUL, através de sua Pregoeira, na forma das Leis 
Federais n° 10.520/02 e Lei n°8.666/93, realizará em seu auditório, localizado na Rua Godofredo Vona, 
n° 1.300, Centro, Imperatriz/MA, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MAIOR 
OFERTA, de interesse da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCAfifTINA DO MARANHÃO 
UEMASUL, conforme a seguir discriminado. 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

REF. PROCESSO N° 78453/2020 
REQUERENTE: ADRIANA DE SOUSA MOREIRA - PREGOEIRA 

OFICIAL/CEL/P0FISCO II/SEFAZ-MA 
ASSUNTO: ANULAÇÃO DE ATOS REFERENTES AO LOTE 2, QUANTO AO 

PREGÃO N° 03/2020 - CELJPROFISCO IUSEFAZ-MA 
DECISÃO 

Veio ao meti conhecimento o presente processo para que fosse proferida decisão sobre solicitação de 
anulação dos atos administrativos do Processo n° 78453/2020, relativo a Pregão n° 03/2020-
CEUPROFISCO WSEFAZ-MA. A anulação foi solicitado pela Pregoeira, que informa na justificative rs° 
02/2021 - CEUPROFISCO II/SEFAZ-MA, contida nos autos, a seguinte ocorrência: que par vIcios 
insanáveis. devido a sistemática do comprasnet, não foi posslvel retomar A fase de lances, devendo c 
processo retomar a fase de publicação de aviso de licitação especificamente para o lote 02. E relatório. 
Decide. Pedido diretamente ao merito, haja vista a fundamentação objetiva demostrada pela Pregoeira 
deste Orgeo. sobre a possibilidade de anulação do lote 02 do referido pregão ens epigrafe, na forma ern 
qtie o presents caso se apresenta, e com vistas ao atendimento dos prIncipies da legalidade. 
vinculagio ao instrumento convocatório, da razoabilidade, 4) da ampla defesa e do contraditório, 
aprova o seu posicionamento de anulação do procedimento do processo relativo ao pregão n°03/2020 - 
CELJPROFISCO IUSEFAZ-MA Isto posto, corn base nos art. 9° da Lei n° 10.520/2002 c/c art. 49, caput e 
§3° da Lei ri" 8.666/93, DECIDO peia ANULAÇÃO do presente procedimento, ou seja, Lote 02, do pregac 
n°03/2020 - CEUPROFISCO II/SEFAZ-MA, para que suns' seus efeitos legais. De igual modo, deterrninc 
que o procedimento seIa reef/lido, nestes mesmos autos, observando-se o prazo mfnimo exigido por lei 
para a publicação do aviso de licitação, da forma mais célere possível. Notifiquem-se os interessados. 

Sao Luis (MA), 02 de março de 2021 
MARCELLUS RIBEIRO ALVES 
Secretário de Estado da Fazenda 

et 
ESTADO DO MARANHÃO 

j Câmara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Médid, s/n", Centro 
CNP) 12.121.042/0001-60 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001 /2021/CMAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA), torna público 
que realizara no dia 19/03/2021, sexta-feira, is 9:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no instrumento convoca-
bino. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em 
contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. 
Base Legal: Leis 10520/2002 e 13.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio 
da Camara Municipal de Anapurus {MA), situada na Avenida Presidente Medici, sin*, Centro. 0 
Edital e seus anexos poderão ser examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos 
mediante o fornecimento de uma 1011 resma de papel A4, pare a reprodução do edital. Maiores 
informações no endereço mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MA), 04 de março de 2021. 
Ademar Es/eves de Santana, Presidente da Camara Municipal. 

ESTADO DO MARANHAO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 
Avenida Presidente Médici, sin", Centro 
CNP) 12.121.042/0001-60 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021/CMAN. A Camara Municipal de Anapurus (MA), torna público 
que realizará no dia 19/03/2021, sexta-felra, às 11:00 horas, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço global, regida pelas normas estipuladas no Instrumento convoca-
tório. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 
velcsilos para manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. Base Legal: Leis 
10.520/2002 e 8.666/93. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, Prédio da Camara 
Municipal de Anapurus NA), situada na Avenida Presidente Medici, tin", Centro. 0 Edital e seus 
anexos poderão set examinados gratuitamente pelos interessados, ou obtidos mediante o 
fornecimento de uma (01) resma de papel A4, para a reprodução do edital. Maiores informações no 
endereço mencionado, das 8h00 as 12h00. Anapurus (MAI, 04 de março de 2021. Adensar Esteves 
de Santana, Presidente da Camara Municipal. 

ESTADO DO MARANHÃO 
MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM 
PODER EXECUTIVO 
CNPJ 01.612.345/0001-69 

Av. Manuel Matias s/n Centro- Bernardo do Meath's (MAI - CEP: 65723-000 
www.bernardodomearen.ms.goe.br 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N*004/2021 

O MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhao, através da Prefeitura Municipal de Bernardo 
do Mearim/Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, torna público que (era licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico. 
BASE LEGAL Lel 10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e pela Lei IV, 8.666/9/e alterações. 
OBJETO: registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na locação de 
impressoras, multifuncionais e scanner com fornecimento de toner e demais suprimentos necessários para o 
total funcionamento dos equipamentos (exceto papel), conforme especificações contidas no Termo de 
Referenda, Anexo ido edital. 
ABERTURA: 22 de março de 2021 as 14:30 horas. 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão 
Central de Licitação, no endereço As. Manuel Matias, sin - Centro - Bernardo do Mearim (MA), de 2° a feira, 
no horário das 0800 is 12:00 horas, www.portaldecompraspublicas.com.br Informações complementares, no 
endereço acima ou por e-mail; cdpmbrnehotmaitcorn. 

Bernardo do Mearim (MA), 05 de março de 2021. 
Rodrigo Paz Santos 

Secretário 



TEIXEIRA & MENDONÇA 
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CREDENCIAMENTO 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhora Pregoeira, 

A empresa M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA-ME (TEIXEIRA E 

MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAB1L), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

17.424.121/0001-63, com sede em RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, N° 12, BAIRRO 

COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (MA), tendo como representante legal o Sr. 

CELSO MENDONÇA FILHO, CPF nr 794.073.403-25, Sócio Administrador, CREDENCIA o Sr. 

Daniel Francisco Lisboa Monteles, portador da carteira de identidade n° 025789702003-3, CPF nr 

066.447.313-09, para representa-la perante a Camara Municipal de ANAPURUS, licitaçâo PREGÃO 

PRESENCIAL N° 001/2021/CMA, outorgando-lhe expressos poderes para tomar qualquer decistIo 

durante todas as fases do PREGÃO, formulaçAo de lances verbais, interposigao de recursos contra as 

decisões do pregoeiro, desistência e renúncia ao direi to de interpor recursos e para a prática de todos 

os demais atos inerentes ao certame em referência podendo assinar quaisquer documentos para o 

cumprimento do feito. 

ANAPURM1ÃI4 . 18 de Marco -4e 2021 

SO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlde Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Collama 
Cidade: Ski Luis— MA, CEP: 65.073430 

CNN. 17.424.121/0001-63 lose. Estadual 124006173 lose. Municipal I 1671 26644 
Tel.: (98) 3302-9753 
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Marco Alberto Teixeira Grippo, brasileiro, Natural de Colinas —MA, solteiro, 
nascido em 27/05/1988. empresario, portador do CPF: 014.199.973-00 e R.G. 
000036881395-0 SSP/N1A emitida em 21,072010. residente e domiciliado na Avenida 
Brasil, 60. Trizidela, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, Brasil, e Celso Mendonça Filho, 
brasileiro, natural de Colinas- MA, casado em comunhao parcial de bens, nascido em 
12/04/1979, Empresário, portador do CPF: 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 
000053395196-8, SSP/MA, emitida em 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada 
da Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65.070-865, Sao Luis-Ma, Calicos sócios da 
sociedade MC ASSESSORIA E CONSUL:10MA CONIABIL LIDA —ME, com sede 
na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela. CE?: 65690-000. Colinas-MA, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE n° 21200810569 em 
sessao de 16 de janeiro de 2013, e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o 
II' 17.424.121/0001-63, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

Clausula Primeira — Admite-se na .sociedade a socia IRANA DE PAULA ALMEIDA 
SOUSA MENDONCA, brasileira, natural de Barra do Corda — MA, casada em 
comtmliao parcial de bens, nascida em 27/06'1980, empresaria, portadora do CPF. 
964.813.743-91 e RO. 000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011, residente e 
domiciliado na Estrada Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65070-865, Slo Luis-MA. 

Clausula Segunda - Retira-se da sociedade o Sr, MARCO ALBERTO TEIXEIRA 
GRIPPO, acima qualificado, possuidor de 75.000 (setenta e cinco mil ) Quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (Um Real) que cede e transfere para a socia ora admitida a Sra. 
IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA, 3.000 ( trés mil) quotas no 
valor nominal de ( um real), totalizando em R$ 3.000,00 (três mil reais) recebendo neste 
ato a respectiva importância em espécie: e para o Sr. Celso Mendonça Filho, 72.000 ( 
setenta e dois mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real), totalizando em R$ 
72.000,00 ( setenta e dois mil reais), recebendo neste ato a respectiva importância em 
espécie; a sócia retirante da sociedade da a mais ampla, geral, plena e irrevogável 
quitaçao, nada tendo mais a reclamar, seja cm juizo ou fora dele. 

Clausula Terceira: O Capital Social continua RS 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
dividido em 150,000 (cento e cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real), cada, 
totalmente integralizado em moeda corrente do pais, conforme abaixo: 

Sócios Percentual 
.._ 

N de quotas RS 
CELSO MENDONÇA FILHO 98% 147.000 147.000,00 
IRANA DE PAULA ALMEIDA 
SOUSA MENDONCA

2% 3.000 3.000,00 

Total , 100% 150,000 150.000,00 

CONFERE COM ORIGINAL 
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CAMARA MUNICIPAI DE ANAPURUS • NIA 



• • 
• • • sr* 

CI *. 

0410 • • • 
• • 
• • 

* 
• 

•
••• •

.0: • 

•• 
0* 
0 

• • 

• • 
• 

O 

• * • * 4 • • • 40 
• 
t 

•• 

a* • 
• • • 

a* • • 
• 11 • • 
• C U . 

• • 

• • • 
O 0 0 0

• • 

io) 

JUCEM A 

Junta Comerdel do Estill° do Mereeddio 
Certifico o Radium em 26/06/2016 Sob N*20150992998 
Protocol° : 1509229994. 23/06/201S MIRE 21200810660 
MC ASSESSORIA E CONSULTORA CONTAM. LTDA-ME 
C halloo° : EXA8C0968013427152341373047870350006C7046 

SINi Lute, 213/06/2015 

Nan Therese Rodrigues Merideogi 
Secre o(a) Geral 

CONFERE COM ORIGINAL 
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1 t., * t i Cláusula Quarta - a admin;a115 dal. • . iede be I sg. enhor CELSO MENDONÇA 

FILHO, com os poderes eatriguiçõef de Socio•Xdiliihistrador. Autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 
99'7, VI; 1.013. 1.015, 1016, CC/2002) 

A vista da alteração ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte 
redação. 

Clausula Primeira -- A sociedade gira sob a denominaçilo social de MC ASSESSSORIA 
E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-MII: com sede na Rua Pedro Monteiro, 201, 

CEP: 65690-000, Colinas-MA 

Cláusula Segunda - O capital social é de R$ 150,000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
referente a 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum 
real) cada, já subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais e distribuidas entre 
os sócios da seguinte forma: 

Skim Percentual Nade quotas R$ 
CELSO MENDONÇA FILHO 98% 147.000 147.000,00 
DIANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA FA 3.000 3.000,00 

Total 1 .. 150.000 150,000,00 

Clausula Terceira - A sociedade iniciou suas atividades dia 16 de janeiro de 2013 e 
seu prazo de duração continua indeterminado. 

Clausula Quarta - A sociedade tem as seguintes atividades econômicas: 
Atividade principal: 
Atividades de Contabilidade  920-6/01 
Atividades Secundárias: 
Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95114/00 
Obras de terraplenagern - 431 -4/00 
Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo Trio 
especificados anteriormente - 8219-9/99 
Impressão de material para uso publicitário - 1813-0/01 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente •-. 8219-9/99 (serviço de preparo de documentos, serviço de 
digitação de textos, serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos e 
despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio 
secretaria e serviço de transcrição de documentos) 

Cliusula quinta - As quotas sir) indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento du outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferencia para a sua aquisiçio se postas à venda, 
forrnalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 
art. 1.057, CC/2002) 

CONFERE COM ORIGINAI 
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JUCEMA 

Jwdo Commie, do Mob do Marenhie 
Car!** o Raglan) em 26/06/2015 Sob N• 20160002996 
ormocolo : 160992098 de 23/0612015 NIRS: 21200610869 
MO ASSESSORIA C COMSULTORIA COMAS& LY0A-ME 
C henrsata EAA8C09E8013427182S487304787CeE0000C7046 

Sao Luis. 26106/2015 

Lihen Theresa Rodrigues Mendonça 
Secrete:Ma) Send 

CONFERE COM ORIGINAL 

 /  'D 7̀2 
CÂMARA MUMCIPAL DE ANAPuRUS-MA 
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• 

: : ." • " ALTERAÇÃO CONTRATUAL :r4r :01 I'DAi llitga/CDADE MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL 11.,TI1A-Mt e•• • : 

Clausula Sexta A responsa, te de44/47;;Sciek tttrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariam ha Mt:4144.0o io (Altai social. (art. 1.052, CC/2002) 

••• • 

Clausula sétima - Ao termino da cada exercício social, ern 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de ORS quotas, os Imros ou perdas ardirados fart. IM , (C/2002) 

Clausula oitava - Nos quatro mews seguintes ao término do exercicio social, os socios 
deliberarão sobre as comas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 
1.072, § re art. 1.078, CC/2002) 

Cláusula nona A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sécios. 

Clausula Decima - Os sécios poderão, de comum acordo, fixar tuna retirada mensal, a titulo 
de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Decima primeira - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará 
suas atividades corn os herdeiros, SUCCSSOMS e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescentes), o valor de seus haveres sera apurado e 
liquidado coin base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado.. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos cm que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio, (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 

Clausula Désuma Segunda - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta 
impedido tic cAr.4ccl adutinialiaeilo du sueirdiale, pot lc i cbliet;iu1, ou emu viiiudc de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime iálimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pahlir.a, on a proprieeiode (ort. 1,011, § C('/2002) 

Cláusula Decima Terceira - Flea eleito o foro de Barra do Corda-Ma para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem as mi e contratados assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e/forina. 

Colinas--.MA„ 12 de fevereiro de 2015. 

CE1 FNDONC4 FUMO 
ADMINISTRADOR 

iaicc  6t: ck , 
NA DE PAU A ALMEIDA SOUSA MiNDONCA 
IA COTISTA` 

Marco Alberto Teixeira Grippo 
SOCIO RETIRANTE 

1764S 

CONFERF COM ORIGINAL 

CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURIA. MA 4K\ 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL NC 02 DA SOCIEDADE MC 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME 

• M ndonea Filho, brasileiro, natoGil Jt coliiids cAsado CM COMUllhilo 
nascido ii 11, 04:1070, [ portador d& CPE; 794.073.403-25 e 

Idchtidadu 000053395196, 8. :V.¡A„enii da crii 01'01/2007. residente 
e domiciliajo naEstradi, da Boa Morado, ON. Boa Mor.ita CEP! 65.070-865. Sao Luis-
Nia. Brad. e IRANA DE PAULA ALMERIA SOl SA MENCIONCA. brasileira, 
naitrral de Barra do Corda MA. casada en conk...1)A part. ial de bens. nascida eat 
27:06 I080. empresaria, poriadora do CIT. RG. 000086533997-0 
SSPNA. emitida em I n.'01:201 1. residente e dui i L4Ju aa Uskrada Boa Morada, OS, 
Boa Morada. CEP; 0070465, são Lois-MA. Onio; s6os da sociedade MC 
ASSESSORIA E CONSUL POR1A CONTABIL LIDA -ME, coin sede na Rua Pedro 
Monteiro. 201. Tri-Adela, CEP: 65690-000. Colinas-MA, registr 3 nil junta ComeriAl 
do EsLado do Mawithito JUCEMA s.ob o NPI ri 21200810369 em sess'ito de 16 de 
jancim de 2013 e no Cadastro Nacional dit Pc45,tit Jurittica CNP.1 sob o n' 
17 423,12.1/0001-63. r&u' m n.sim dt&rii o contiato social; 

( tarsi& Primeira A wiedatie que vinha cv„.ts:crido seus ite,gocios na Rua Pedro 
Monieiro. 2)1, .frizidela, (Ten: 65690.000, Coliiw passa a i"az‘'.-Io agora no seguinte 
endereço: Rua Antonio Seratim. 608, andar 02. ....I (I 3. Barreirinha. CEP: 65215-000. 
Viana -MA. 

(latwiia Segundo - Todas as demais clausulas e •tiondiçiões estabelecidas nos atos 
constitittivir!i da sociedade nAO tileanodas pelp .prescroe alteração pernisneeent em vigor 

E por estarei 
isual teor 
• 

Strt,:lt1 ADM 

iRAF4-kilL P 
Sf )(IA (1) rtsTA 

contratados assinam o presence ¡minim nto em tritS vias de 

dv OM-) ac 20" 7 

ETDA101 ;SA MENDOW 'A 

A .v‘i 

JUCEMA 

CHATITICO OR$CISTRO TM 31107/20,17 IG.C$ $OB H' am4a6462. 
PROTCCOLO, 1/0416262 CX 23/06/7011. CJAIQ3 DE %/T1IM:1.007 
11/OC$S40$4. WM, 2120081°56$. 
NC AZAISSOMIA r COKSOLTC011, cotorian 4.11D4 - mr 

Lilian there** Rodri9ums Mmtufmtea 
SZMIA*.IM-4-EluLL 

aio Lbts, 3i/O/C ? 
worb.bilpreatfacti.mairnv br 

(l titt, ausummoto, se p fiao, tie* *Omits * comprsumos 4 sl.auttOUilui 
T, øxi,*u,.ie *mum resp.mottirom* &Oil** 46 vire,no/K1r 

vs/Oats. 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 03 DA SOC1DADE MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LIDA-ME 

CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro, natura de Colinas-MA, casado em comunhão 
parciat de bens, nascido em 12/04/1979. Contador, partador do CPF: 794.073,403-25 a 
Cedula de Identidade R.G. 000053395196-8. SSE/MA, emitida em 02/01/2007 
residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada. 08. Boa Morada, CEP: 65.070-370. 
São Luis-Ma. 

IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA, brasileira, natural de Barra do 
Corda - MA, casada em comunhão parcial de bens, nascida em 27/06/1980 
empresaria, portadora do CPF. 964.813.743-91 e RG. 000086533997-0 SSP/IVIA 
emitida em 18/01/2011, residente e domiciliado na Estrada Boa Morada, 08, 13(y., 
Morada, CEP. 65070-370, S;.iio Lu;s-MA 

SOcios da sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA -ME 
constrtuida legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercia, 
do Estado do Maranhao JLICEMA sob o NIRE n° 212008 i0569 com sede na Rua 
Antonio Serafim, 608. andar 02. sala 03, Baneinnha, CEP 65215-000, Viana -MA 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica/MF sob o r'' 
17.424.12110001-63, delibeiam de pleno e comum acrxdo ajustarem a presente 
alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes, 

Clausula Primeira - A sociedade resolve Mart' uma filial cue se localizará na Rua 
Professora Mete Lago Serra, 12, Cohama, São Luis -Ma: CEP: 65073-830. 

Clausula Segunda - As clausulas e condições estabei.ecia:4*: em atos já arquivados 
que não foram expressamente mcdificadas por esta alteração continuam em vigor 

E por estarem assurt-justos-e-sopfratados assinam o ixeserte instrument° em trés vias 
de igual teor eforma. 

-atesta4le 20'i 7. 

o 
Sócio adpihistrad 

- 

liana cti. 
Soda cotista_..-

Racmheço por UM it. kiikeik clot, 
Q122 34)-CELSO nevook,icA. rILHo  

Ei 
Em In 

Sao 1.0 
VANESSA P(1 

ESCP E.% 
AWE MA 

tisa Mend° nca 

5IW201, 16:41 SOS N 2190029/S$4. 
5109/2011. CDDIÇO DE VER:FICACiO: 

R10564 
IA CONTANIL LTDA - NZ 

Theresa RodrEgues Mendongs 
SECRETARIA-MERAS 

SAO L0fS, 05/09/201, 
www.emprasafacil.ma qv Er p(N 

A vAlidado cleate documento, as usprmaso fica sceito ccafrovaçao da au* Autonticidade nor spsctva portals 

Informando sous raspectivos códigos da vorificagio 



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIDA 

"MC ASSESSORIA E CONSULTOPIA CONTABIL LTDA - ME" 

01. CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro casado em regime parcial de bens, 
empresário, nascido em 12/04/1979 em Colinas/MA, portador do RG n° 
000053395196-8 SSP/MA emitida em 02101/2007 e do CPF n° 794.073.403-25 
residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 8, Conjunto Boa Morada, 
Recanto dos Vinhais — São LuisiMA, CEP 66.070-012; 

02. IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA, casada em regime parcial de 
bens, empresaria, nascida ern 27/06/1980 em Bana do ;. orria/MA: portadora 
carteira do RG n° 000086533997-0 e cio CPF 964.813.-'43-91 residente e 
domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 8, Conjunto Boa Morada, Recanto dos 
Vnhais SAD Luis/MA, CEP 65.070-012. 

Únic .s sócios da sociedade empresaria limitada MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA - ME. situada na Rua Antonio Serafim, nl 608, 2'-'• andar, sala 03. bairro 
Barreirinha, Varia/MA, CEP 65.215-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão. sob o n° 21200810569 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o 
CNPJ n° 7 424 121/0001-63 

Cláusula Primeira Fica extinta a filial registrada na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão, sob o n° nire 21900297554 e inscrita no Ministério da Fazenda sob a CNN nu 
17424.121/0002-44, situada na rua Professora Mete Lago Serra, riu• 12, bairro Cohama, 
São LuisiMA, CEP: 65.073-630. 

E por estarertirfadYST'São-Wis 12 de Novembro de 2018 

. 

CELSO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-26 

C5Ci 
RANA PAULA ALMEIDA squsA MEN ONÇA 

GP*: 964.813.743'-91 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/12/2018 14:38 SOB NQ 20180760122. 

PROTOCOLO: 180760122 DE 18/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11805342953. MIRE. 21200810569. 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA - ME 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA-GERAL 

SAO LUiS, 19/12/2018 
www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 

Informando seus respectivon códigos de verificação 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 

CNPJ: 17.424.121/0001-63 

NIRE: 21200810569 

• 

CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro, natural de Colinas — MA, casado em 
comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979, empresário, portador do CPF: 
794.073.403-25 E Cédula de Identidade RG 000053395196-8 SSP/MA. EMITIDA EM 
02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 
65.070-865, Sao Luis MA. Brasil, e IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA 
MENDONÇA, brasileira, natural de Barra do Corda —MA. Casada em comunhão parcial 
de bens, nascida em 27/06/1980, empresária, portadora do CPF. 964.83.743-91 E RG. 
000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011 residente e domiciliada na Estrada da 
Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 65.070-865, Sao Luis MA. Únicos sócios da 
sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. com sede na 
rua Antonio Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana — MA 
registrada na Junta Comercial do Maranhao sob o NIRE n° 21200810569 em sessão de 
16 de janeiro de 2013 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o n° 
17.424.121/0001-63, resolvem alterar o contrato social: 

Cláusula Primeira — A sociedade que vinha exercendo seus negócios na rua Antonio 
Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana — MA, passa a faze-
lo agora no seguinte endereço: Rua Prof. Arlete Lago Serra/Rua24, 12, Cohama. CEP: 
65.073-830 São Luis — MA. 

Cláusula Segunda — A empresa tem por objeto social: 
69.20-6-01 — Atividades de contabilidade; 
95.11-8-00 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
43.13-4-00 — Obras de terraplanagem; 
77.11-0-00— Locação de automóveis sem condutor; 
82.19-9-99- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente; 
18.13-0-01 — Impressão de material para uso publicitário. 

Passa a partir dessa data ter o seguinte objeto social: 
69.20-6-01 — Atividades de contabilidade; 
95.11-8-00 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
82.19-9-99- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente; 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica. 

E, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente contrato com 
seus, respectivos, certificados digitais, para que produzam os devidos fins legais. 

Sic) Luis, 29 de dezembro de 2020. 

)K\-



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

CPF 

79407340325 

96481374391 

JUCE 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE( 

Nome 

CELSO MENDONCA FILHO 

!RANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/01/2021 11:47 SOB N. 20201229803. 

PROTOCOLO: 201229803 DE 04/01/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100007331. CMPJ DA SEDE: 17424121000163. 

MIRE: 21200810569. COM EFEITOS DO REGISTRO EN: 29/12/2020. 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

LfLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETARIA-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito d comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando meus respectivon códigos de verificação. 



GOVEANO DO FM 
mAiii ditAftatittlas 

Governo do Estado do Maranhâo 
Secretaria de Estado de Indústria e cornercio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Fotocopia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificarnos que as informeçdes abaixo conslarn dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sào viaentes na data da sua expodicao. 

Nome Empresarial: MC ASSESSORI 

Natureza Jurídica: Sociedade Empre 

NIRE: CNPJ: 
21200810569 17424121000163 

A E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

*la Limitada 

Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada 

FArREsAlciovomo Do CM 
FACILNARAti o 

Protocolo: MAC2100923611 

Último Arquivamento Número: 
Data: 20/07/2020 

NOmero: NW: Ato: 

20180760122 19/12/2018 AL 7E60100 

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 05/01/2021, As 15:47:09 (horário de Brasilia). 
Se impressa. verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NSWSNAVA. 

IflIHONII 
MAC2100923611 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonga 
Secret/mo Geral 
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TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
E ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL. 

isk 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

A empresa M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 

LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CONTABIL), CNPJ n° 17.424.121/0001-63, com sede à RUA PROF ARLETE LAGO 

SERRA/RUA 24, Na 12, BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO 

LUÍS (MA), neste ato representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. CELSO 

MENDONÇA FILHO, RG: 000053395196-8 SSPMA, CPF n° 794.073.403-25, brasileiro, 

casado, contabilista, residente El Rua F, n° 08, qd 15, Bairro Recanto dos Vinhais, São Luis 

(MA), DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para 

habilitação ao Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN, assim como, conhece e aceita 

todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório da referida licitação. 

São Luis (MA), de 2021 

C SO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: sao Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 mac. Estadual 124006175 lose. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com ort 



6#4,, 
TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÂ0 PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

CELSO MENDONÇA FILHO, portador da carteira de identidade n° 

000053395196-8 SSPMA., representante legal da empresa M C ASSESSORIA E 

CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL), devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.° 17.424.121/0001-63, DECLARA para os devidos fins de direito, sem prejuízo 

das sanções e multas previstas neste ato convocatório que, especificamente para 

participação de licitação no Pregão Presencial N.° 001/2021/CMAN, cujos termos 

declaro conhecer na integra, que estamos aptos a exercer o direito de preferencia como 

critdrio de desempate neste procedimento licitat6rio realizado pela Câmara Municipal 

de ANAPURUS. 

São Luis (MA o de 2021 

O ENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: So Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, 8/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manutenção das 

atividades da Câmarel Municipal de 

Anapurus MA. 



V 
TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

Encaminhamos a essa Camara Municipal nossa Proposta de Preços referente aos serviços de 
Consultoria em Contabilidade Pública para a Câmara Municipal de ANAPURUS. 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

MENSAL 
VALOR TOTAL] 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Consultoria em 
Contabilidade Pública para esta Câmara 
Municipal de ANAPURUS. 

1. Consultoria em Revisão de Empenhos; 

2. Consultoria em Revisão de Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 
Despesas; 

4. Consultoria em Revisão de Demonstrativo de 
Movimento de Numerário; 

01 5. Consultoria em Revisão de Livro Diário; 111ÊS 09 7.000,00 63.000,00 

6. Consultoria em Revisão de Livro Razão da 
Receita e da Despesa Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer na 
Proposta Orçamentária enviada pelo Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do Detalhamento 
da Camara para envio ao Executivo Municipal; 

I /9. Consultoria em 
Contas Anual;

Revisão da Prestação de 40 

10. Consultoria em Acompanhamento dos If 
Balancetes Mensais, fazendo sua análise antes 

Rua Mete Lago Serra, n° 12. Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: São Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Inse. Estadual 124006175 Insc. Municipal 116712 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 



TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LIDA 

da entrega ao Tribunal 

11. Consultoria 
Gestic) Fiscal; 

de Contas; 

em Revisão dos anexos da 

12. Consultoria em orientar as recomendações e 
as instruções do Tribunal de Contas; 

13. Consultoria 
orçamento; 

em revisar a execução do 

14. Consultoria em revisar os balanços e os 
balancetes, encaminhando-os A. Câmara 
Municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Juridica em 
procedimentos administrativos 
que ocorram. 

ou judiciais em 

1. MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTAIL LTDA, CNPJ 17,424.121/0001-
63, situada na RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, 12, BAIRRO 
COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (M21).. 

2. Prazo de Execução dos Serviços: 9 meses. 

3. Valor Mensal: R$7.000,00 (sete mil reais); 

4. Valor Global R563. 000,00 (sessenta e três mil reais); 

5. Prazo de Validade da Proposta: 6 

Sao Luis (MA), 1 

SO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 

Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sio Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotiruiil.com 



TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

CELSO MENDONÇA FILHO, RG: 000053395196-8 SSPMA, CPF 0 794.073.403-25, 
como representante devidamente constituído da empresa M C ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL), CNPJ n° 17.424.121/0001-63, 
doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial 
n° 02/2021/CMGEB, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou re 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sao Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 
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TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

Sdo Luis 19 de Ma VI de 2021 

C 0 MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sao Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98)3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

DOCUMENTAÇÃO 

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manutenção das 

atividades da Camara Municipal de 

Anapurus - MA. 



04/01/2021 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE INSCRIÇÃO 
17.424.121/0001-63 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgAo 
CADASTRAL 

ABERTURA DATA DE /2013
16/01 

NOME EMPRESARIAL 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

1 TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
TEIXEIRA E MENDONCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 

PORTE
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutençáo de computadores e de equipamentos periféricos 

L .

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24 

NÚMERO 
12 

COMPLEMENTO 
..........., 

CEP 
65.073-830 

BAJFIRO/OISTRITO 
COHAMA 

MUNICIPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CMCONTABILIDADELTDA@HOTMAILCOM 

TELEFONE 
(98) 8112-0420 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (ERR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL1 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
16/01/2013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
.....**Ortr/ ......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 04/01/2021 ás 12:20:53 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇA:0: 4A. .t.MP,Rf,mt, IV ASSESSORIA E CONSULTORIA 
• . . • • .50 • • • 

• • 
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I 
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' CONTABIL LTDA 

Marco Alberto Teixe Grigio, wi ro, NituAt:de Colinas -MA, solteiro, nascido em 
27/05/1988, empresário, portador Jo 049973-0(Z e SR3. 000036881395-0 SSP/MA emitida ern 
23/07/2010, residente e domiciliade ;et ¡Wen ida•Brts1 60,1rizide1a, CEP: 65.690-000, Colinas-Ma, Brasil, e 
Celso Mendonça Filho, brasileiro, natural de Colinas-MA, solteiro, nascido em 12/04/1979, Empresário, 
portador cio CPI': 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 000053395196-8, SSP/MA, emitida em 
02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65.070-865, SAo Luis-
Ma„ tem entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas clausulas e 
condições seguintes: 

Clausula Primeira - A sociedade girara sob o nome empresarial de MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA. e terá sede e domicilio na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-
Ma, Brasil. 

Clausula Segunda - 0 capital social será de 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) dividido em 150.000 
(cento e cinqüenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, iteste ato em moeda corrente 
do Pais, pelos sócios: 

Sécios Percentual N'cle quotas RS 
Marco Alberto Teixeira Grippo 50% 75.000 75.000,00 
Celso Mendonça Filho j 50% 75.000 75.000,00 

Total t 100% 150.000 150.000,00 

Clausula Terceira - O objeto principal da sociedade será: 
Atividade principal: 

Atividades de Contabilidade - 6920-6/01 

Atividades Secundárias: 

Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 9511-8/00 
Obras de terraplenagem - 4313-4/00 
Locação de automóveis sem condutor - 7711-0/00 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente - 8219-9/99 
Impressão de material para uso publicitário - 1813-0/01 

Clausula Quarta -- A sociedade iniciará suas atividades em 14 de janeiro de 2013 e seu prazo de durado é 
indeterminado. (art, 997, II, CC/2002) 

Cláusula Quinta - As quotas sAo indivisíveis e ilk) poderAo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferéneia para a sua aquisicAo se postas à venda, formalizando, se realizada a cessAo delas, a altered() 
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) 

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralizado do capital social. (art. 1.052, CC/2002) 

Clausula Sétima - a administracilo da sociedade caberá Marco Alberto Teixeira Grippe, com os poderes e 
atribuições de Sócio-Administrador. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 
997, VI; 1.013. 1.015, 1016. CC/2002) 

CONFERE COM ORIGINAL 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPIALS•e 
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Cláusula Oitava - Ao término da catir esxe;cicii; t'oc141? em 4i' desaezembro, o administrador prestará contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balança 
de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 
1.065, CC/2002) 

Clausula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002) 

Cláusula Decima- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual assinada par todos os socios. 

Clausula Décima Primeira - Os socios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Segunda Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 

Cláusula Décima Terceira - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer 
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou per se encontrar sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçbes de consumo, fã 
pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1", CC/2002) 

Cláusula Décima Quarta Fica eleito o foro de Colinas-Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

forma. 
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e 

Colinas —MÁ, 14 de janeiro de 2013. 

Marco Alberto Teixeira Grippo 
Socio ii *nistrador 

Celso Mendonça Finn) 
Soda catista 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL— *N°: bt: DA SOCIEDADE MC 
ASSESSORIA E CONSULJORIA coNTAsa LIDA-ME a • • « •• 
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Marco Alberto Teixeira Grippo, brasileiro, Natural de Colinas —MA. solteiro. 
nascido ern 27/05/1988, empresitrio, portador do CPF: 014.199.973-00 e R.G. 
000036881395-0 SSP/MA emitida em 231072010. residente e domiciliado na Avenida 
Brasil, 60, Trizidela. CEP: 65.690-000. Colinas-Ma, Brasil, e Celso Mendonça Filho, 
brasileiro, natural de Colinas—MA, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 
12/04/1979, Empresário, portador do CPI': 794.073.403-25 e Cédula de Identidade R.G. 
000053395196-8, SSP/MA, emitida em 02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada 
da Boa Morada, 08, Boa Morada, CEP: 65.070-865. Sao Luis-Ma, Calicos sócios da 
sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA —ME, com sede 
na Rua Pedro Monteiro, 201, Trizidela. CEP: 65690-000, Colinas-MA, registrada na 
Junta Comercial do Estado do Maranhão JUCEMA sob o NIRE IV 21200810569 em 
sessão de 16 de janeiro de 2013, e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o 
if 17.424.121/0001-63, resolvem, assim, alterar o contrato social: 

Clausula Primeira — Admite-se na sociedade a sócia IRANA DE PAULA ALMEIDA 
SOUSA MENDONCA, brasileira, natural de Barra do Corda — MA, casada em 
comunhão parcial de bens, nascida em 27/0611980, empresaria, portadora do CPF. 
964.813.743-91 e RG. 000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011, residente e 
domiciliado na Estrada Boa Morada, 08. 13oa Morada, CEP: 65070-865, Sao Luis-MA. 

Clausula Segunda - Retira-se da sociedade o Sr. MARCO ALBERTO TEIXEIRA 
GRIPPO, acima qualificado, possuidor de 75.000 (setenta e cinco mil ) Quotas no valor 
nominal de .R$ 1,00 (Um Real) que cede e transfere para a sócia ora admitida a Sra. 
IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA, 3.000 (três mil) quotas no 
valor nominal de ( um real), totalizando em R$ 3.000,00 (três mil reais) recebendo neste 
ato a respectiva importância em espécie; e para o Sr. Celso Mendonça Filho, 72.000 ( 
setenta e dois mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 ( um real), totalizando em R$ 
72.000,00 ( setenta e dois mil reais), recebendo neste ato a respectiva importância em 
espécie; a sócia retirante da sociedade da a mais ampla, geral, plena e irrevogável 
quitação, nada tendo mais a reclamar, seja ern juizo ou fora dele. 

Clausula Terceira: O Capital Social continua RS 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
dividido em 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1.00 (Um Real), cada, 
totalmente integralizado em moeda corrente do pais. conforme abaixo: 

Sócios Percentual N"de quotas RS 
CELSO MENDONÇA FILHO 98% 147.000 147.000,00 
IRANA DE PAULA ALMEIDA 
SOUSA MENDONCA 

2% 3.000 3.000,00 

Total 100% 150.000 150.000,00 

1CONFERE COM ORIGINAL 

CAMARA MUNICIPAL M ANAPURUS. MA 



e 
Or a 
lone 
• • 
▪ IP 

* 
I •• 0 • • 

• 
• • •• 

* 
•a 4. 0 0 •* 

• • • * 
• •• • •• 

0 

* 0 • 
• • • 

•. • • 
• a • • 
e  e • • 

▪ * e 
• • • 

•• 

••

• • 

E.> 

JUCEMA 

1:3 

Alente Comma& do Estado do 'WWI Igio 
Certlitoo o Regatta ern 26/06/2015 Sob W 201509029** 
Pioiocoio 1509E290S de 23/0at2016 ME 21200e ONO 
MC ASSESEONIA E CONEULTOINA CONTASH.LTEM41E 
Chancels : EAA8C09680‘3427152300394787CISE0000C7046 

SiSo Luis. 2€4612016 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretino(a) Genii 

CONFERE COM ORIGINAL 
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Cláusula Quarta - a adminglratiti daisticiiaade cltbeval senhor CELSO MENDONÇA 
FILHO, com os poderes e atriguiçõe?dc Slcio44dilsibistrador. Autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçao do outro sócio. (artigos 
997, VI; 1.013. 1.015, 1016, C,C/2002) 

vista da alteração ora ajustada, consolida-se o Coatrato Social com a seguinte 
redação: 

Clausula Primeira - A sociedade gira sob a denominação social de MC ASSESSSOR1A 
E CONSULTORIA CONTAB1L LIDA-ME com sede na Rua Pedro Monteiro, 201, 
Trizidela, CEP: 65690-000, Colinas-MA, 

Cláusula Segunda -- O capital social é de RS 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), 
referente a 150.000 (cento e cinqüenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (hum 
real) cada, já subscritas e imegralizadas em moeda corrente do pais e distribuidas entre 
os sócios da seguinte forma: 

— — ----- -- — 

S660$ 
'-*- ri ti e iisr- quotas 

CELSO MENDONÇA FILHO 98% 147.000 , 147.000.00 
FRAfFIA DE PAULA ALMEIDA SCIIJSA MENDOillCi- 3.000 3.000,00 ....2% 

Total ISO% 150.600 150.000,00 

Clausula Terceira - A sociedade iniciou suas atividades no dia 16 de janeiro de 2013 e 
seu prazo de duração continua indeterminado. 

Clausula Quarta - A sociedade tem as seguintes atividades econômicas: 
Atividade principal: 
Atividades de Contabilidade 6920-6/01 
Atividades Secundil rias: 
Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos periféricos - 9511-8/00 
Obras de terraplenagem - 4313-4/00 
Locação de automóveis sem condutor 7711-0/00 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente - 8219-9/99 
lmpresstio de material para uso publicitário- 1813-0/01 
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente -- 8219-9/99 (serviço de preparo de documentos, serviço de 
digitação de textos, serviços de preenchimento de fortnularios, colocação de selos e 
despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade, serviços de apoio it 
secretaria e serviço de transcrição de documentos) 

Cláusula quinta - As quotas são indivisive.is e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, 
art. 1.057, CC/2002) 

CONFERE COM ORIGINAL 
461 / 
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JUCE MA 

Junta Comerdal do Egged° do Metenhio 
Center; o Registro em 26/06,2016 Sob SI 2015ORD29911 
Pritocolo : 1500929911 de 23/0612015 SORE: 212008109 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA COP/TAW LTDA. IE 
Charreta EAA8C096130134271523487394787CSEOKISC7044 

Sao Luis, 28/0602016 

Ulan Theresa Rodrigues Mendstro 
Seveterto(a) Genii 

CONFERE COM ORIGINAL 
AI/ 202-1 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPuRuS -MA 
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ALTERAÇÃO CONTRATIAL :IV :in :DA: Oars:DADE MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTILSAV.'** 

•• 0

Cláusula Sexta A responsThX d dt & 'óciaé Virita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamcaik p'kit intketaD4ção oL:ipital social, (art. 1.052, CC/2002) 

0' • /Oil g* 

Cláusula sétima - Ao termino da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestara contas justificadas de sua administração, procedendo ii elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios, na proporção 
de silos quotas., os looms ou rniac, flp!irMitIC (Art. 1.065, ("C/24102) 

Cláusula oitava - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o MO. (arts. 1.071 e 
1.072, § 20 e art. 1.078, CC/2002) 

Clausula nona A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Décima - Os sécios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Clausula Decima primeira Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuant 
suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nat; sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres sent apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - 0 mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 

Clausula Décima Segunda O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impcdidt, dc t.,...xcitxt 8 adiiiiiiisilayão da zaJciedade, pot lei especial, UU Clli V ..1113.24.6 de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos piablicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pahlira, oil 71 prophet:lade (owl. 1,011, if: 1°, et v2002) 

Clausula Decima Terceira - Fica eleito o foro de Barra do Corda-Ma para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assintiustos e contratados assinam o presente instrumento em três vias de 
igual teor e 

CEL. 

Colittas,—MA,12 de fevereiro de 2015. _ 

ADMINISTRADOR 

trj :L!, ' 
ALMEIDA SOUSA A:IENDOif,..:A NA DE PAU 

IA COTISTA 

39 TaBEtIONATOI

Marco Alberto Teixeira Grippe 
SOCIO RETIRANTE 

CONFERE COM ORIGINAL 

c( / 0 'LOA 
(AMARA MUNICIPAL DE ANAPUPIA•MA 
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Asks Comorcial do Estado do teetootillo 

. .trof em 28106/2015 Sob IV 2015090296 

• de 2310602015 NE 212008105€9 

IA E COWSULTORIA COWYABIL LTOSAIE 
C09680134271523487394787C6E0008G70413

Sao Lies, 26106/2015 

Lilmn Theresa Rodrigues Meoll3nça 

Secreadioier Goad 

CONFERE COM ORIGINAL 

1L/9-3
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPuRu - 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL. N° 02 DA SOCIEDADE MC 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTD/ -ME 

Celso Mendonça Iho, brasileiro. natural de Coihas MA. casado em comunhão 

parcial de bens. nascido cm 12.•Wil 979. Empresirio. portador do CPI': 794.073.403-25 e 
Cedilla de Identidade R.() 0000333951)6-8. SS1''MA. i .da cm 02/01/2007. residente 
e domiciliado na Estrada da Boa Mirada, OS. Boa Moracia CEP: 65,070-865, São Luis. 
M. Brasil. e IRANA DE PAULA ALMEIDA SOL SA MENDONCA. brasileira, 
natural de Barra do Corda MA, casada cm comunlia parcial de hens. nascida em 
2706.'1480. empresaria. portadora de CPE. 964.813. 7 91 RG. 000086533997-0 
SSP/MA. emitida em 18'01/201 1. residente e domiciliado na Estrada Boa Morada,  08. 
Boa Morada. CEP: 65070-865. Sao Luis-MA. s6cios da sociedade MC 
ASSESSORIA E CONSI..11JORIA CONTABII 1_11 '‘ -ME. coin •sede na Rua Pedro 
Monteiro. 201. Trizidela. CEP: 65690-000. regiSU na Junta Comercial 
do Estado do Maranhao JUCEMA sob o N1RLn' 21200810569 em sessão de 16 de 
Janeiro de 2013. e no Codastro Nacional LI! Juridiea CNPJ sob o n" 
I 7.424.121;0001-63. reso:vem. assini. alterar si 

sathaila Primeira • A :ociedatle que vinha exereendo sews •negócios na Rua Pedro 
Monteiro. 201, frizidela, Cep: 65690-000. Colinas-M.N. passa a CPA-10 agora no seguinte 
endereço: Rua Antonio Seralim. 608. velar 02. sah tIL Barreirinha. CEP: 65215-000. 
Viana -MA. 

Clausula Segundo - Todas as demais clausulas condicbes estabelecidas nos atos 
conslitutivas da sociedade não alcançadas polo preseate alteraçâo permanecem cm vigor 

E por es arej mir.mti\e contratados assinam o pre..,winc instrumento em tre.ts vias de 
igual tror eQrma. 

kniiiinTr ikvIlk,..L4. de C`-' 20. 7-

SO 

SOC DM! 

IRANA 1W P 
SOCIA COPS' 

'C, TIL 

MENDONCA 
A 

JUCEMA 

CUTIPICO RIOXSTRO CW 31/01/2617 18:011 we 8' 2017048A252. 
PROTOCOLO, 476126702 CX 23/04/2017 CORM, op vokirioROO: 
11707934084. SIRE 21700816560 
MC AMOLSSORIA r COMAOLTOR1A CUOPAAIL I-TV - Ng 

Lilioa ?harass Rodrxques lOwAdonvi 
SICRETARIA-aesus. 

ao :Ana. 21/a7,20.? 
IWO . empress . gay .br 

A valida4e cleats document*, te *breast, ft a sujeite comprova0. Mt 4:4 Wit410WWWO maa, rasprortkoomperteic 
Infers/Node semi respe,tivon eódiva de ver,ilte;de Ikr\ 



ALTERAÇÃO CONTRATUAL r 03 DA SO IDADE. MC ASSESSORIA 
CONSULTORIA CONTABIL LIDA-ME 

\; 

7-

CELSO MENDONÇA FILHO, brasilero, natura de Colinas-MA, casado em comunhão 
parciai de bens, nascido m 12104/1979, Contador, portador da CPE 794.073.403-25 a 
Cadula de ldentidade Rea 000053395196-3. SSP/MA, emitida em 02/01/2007, 
residente e domiciiiado na Estrada da Boa Morada. 08. Boa Morada, CEP: 65.070-370. 

São Luis-Ma 

RANA DE PAULA ALMElDA SOUSA IVIENDONCA, brataeira, natural de Barra da. 
Corda - MA, casada era comunhão parcial de tens, nascida em 27/06/1980 
empresaria, portadora o CPF. 964.813.743-91 e RO. 000086533997-0 SSP/MA 
emitida em 18/01/2011, residente e domicili o na Estrada Boa Morada, 08, Boa 
Morada, CEP, 65070-370, São Luis-MA 

t.:,:ócios da sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA -ME, 
constituída legalmente por contrato social devidamente arcuivado na Junta Comercia ,
do Estado do Maranhao JUCEMA sob o NIRE n° 21200.310569 com sede na Rua 
Antonio Serafim 608. andar 02, sala 03. Barretrinha, CEP 65215.-000, Viana -MA, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica/MF sob o 
17 424.121/0001-63, delibeiam de pleno e comum aco'do ajustarem a presente 
ateração contratual, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes. 

Clausula Primeira - A sociedade resolve abrir uma filial clue se localizará na Rua 
Professora Arleta Lago Serra, 12, Cohama, Sao Luis -Ma; CEP: 65073-830. 

Clausula Segunda - As clausulas e condições estabeecidias em atos já arquivados 
que não foram expressamente modificadas por esta alteraçáo continuam em vigor 

E por estarern,assim-justos.eaeokitrataaos assiram o peserte instrumento em três vias 
de igual tear &forma, 

Sócio administrad 

Ira na de_ 
Sócia cotista._ 

Reconritrço por SE MEL HANCA as
i0.12241341-CELSO MENDOSCA r/LKO

o 

' 

Tifi7:141X," -T7zte-agestalle 2017 

',EF.LONATC; 

Er 
Ern ;et 

Sito t.k.r 
VANESSA tig 

ESCP 
JUCEMA 

11,4 usiii---75-4 
Sousa-Mendonça 

artnemoan., 
oararyl.a., 

105/09/200 1601 SOB V* 214002075A4, 
105/09/2017 COOIGO D YERIPIC1lCh0: 
810569. 
IA CONTAAIL LIDA - HE 

Lilian Thomas/. Rodrigues Mendonça 
SECRETAR1A-ORAAL 

RAO LU/S, 05/09/2017 
umm.empresafacil.ma govybr 

A ealidade deste document°, ea imprasso t fica iu;s .í a ostorovs;lo da ALIA alltAntleidadA nos reapectivos portsls 

Inforeando seus respectivos cadigos da v ic io 



ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIDA 

"MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME" 

01. CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro, casado em regime parcial de bens, 
ernpreseirio, nascido em 12/04/1979 em Colinas/MA, portador do RG n° 
000053395196-8 SSP/MA emitida em 02/01/2007 e do CPF n° 794.073.403-25 
residente e domiciliado na Rua F, Quadra 15, Casa 8, Conjunto Boa Morada, 
Recanto dos Vinnais São Luis/MA. CEP 65.070-012: 

02, !RANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONÇA, casada em regime parcial de 

bens. empresaria, nascida em 27/06/1980 em Barra do .ord/MA, portadora 
carteira do RG n° 000086533997-0 e do CPF n" 964,81,'; 743-91 residente e 
domiciliado na Rua F. Quadra 15, Casa 8. Conjunto Boa Morada, Recanto dos 
Vinhais São Luis/MA, CEP 65.070-012. 

Únicos socios da sociedade empresaria limitada MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LTDA - ME, situada na Rua Antonio Serafim, n° 608. 20 andar, sala 03, bairro 
Barreirinha, Viana/MA, CEP 65.215-000, devidamente inscrita na Junta Comercial do 
Estado do Maranhão, sob o n*. 21200810569 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o 
CNPJ n°. 17.424121/0001-63. 

Clausula Primeira Fica minta a filial registrada na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão, sob o n° nire 21900297554 e inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° 
17,424.121/0002-44, situada na rua Professora Arlete Lago Serra, n" 12, bairro Cohama, 

São Luis/MA, CEP: 65.073-830. 

E. por estare 12 12 de Novembro de 2018 

CELSO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 

IRANA(DE P yLA ALMEIDA sptisA ank, 
64: 964.813.743/-91 

JUCE MA 

ONÇA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19/12/2018 14:38 SOB No 20180760122. 

PROTOCOLO: 180760122 DE 18/12/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11805342953_ NIRE: 21200810569. 

MC ASSESSORlA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
SECRETARIA-GERAL 

SÃO LUIS, 19/12/2018 
www.empresafacil.ma.gov.br 

A validade deste documento, so improsmo, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°05 DA SOCIEDADE MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTDA. 

CNPJ: 17.424.121/0001-63 

NIRE: 21200810569 

CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro, natural de Colinas — MA, casado em 
comunhão parcial de bens, nascido em 12/04/1979, empresário, portador do CPF: 
794.073.403-25 E Cédula de Identidade RG 000053395196-8 SSP/MA. EMITIDA EM 
02/01/2007, residente e domiciliado na Estrada da Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 
65.070-865, Sao Luis MA. Brasil, e IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA 
MENDONÇA, brasileira, natural de Barra do Corda — MA. Casada em comunhão parcial 
de bens, nascida em 27/06/1980, empresária, portadora do CPF. 964.83.743-91 E RG. 
000086533997-0 SSP/MA, emitida em 18/01/2011 residente e domiciliada na Estrada da 
Boa Morada, 08, Boa Morada. CEP: 65.070-865, São Luis MA. tnicos sócios da 
sociedade MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA. corn sede na 
rua Antonio Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana — MA 
registrada na Junta Comercial do Maranhao sob o NIRE n° 21200810569 em sessão de 
16 de janeiro de 2013 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob o n° 
17.424.121/0001-63, resolvem alterar o contrato social: 

Cláusula Primeira — A sociedade que vinha exercendo seus negócios na rua Antonio 
Sefafim, 608, andar 02, sala 03, Barreirinha. CEP: 65.215-000 Viana — MA, passa a faze-
lo agora no seguinte endereço: Rua Prof. Arlete Lago Serra/Rua24, 12, Cohama. CEP: 
65.073-830 São Luis — MA. 

Cláusula Segunda — A empresa tem por objeto social: 
69.20-6-01 — Atividades de contabilidade; 
95.11-8-00— Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 
43.13-4-00 — Obras de terraplanagem; 
77.11-0-00 — Locação de automóveis sem condutor; 
82.19-9-99- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente; 
18.13-0-01 — Impressão de material para uso publicitário. 

Passa a partir dessa data ter o seguinte objeto social: 
69.20-6-01 — Atividades de contabilidade; 
95.11-8-00— Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;.
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 
não especificados anteriormente; 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica. 

E, por estarem justos e contratados, assinam eletronicamente o presente contrato com 
seus, respectivos, certificados digitais, para que produzam os devidos fins legais. 

Sao Luis, 29 de dezembro de 2020. 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Int6gi'ação 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 2 de 2 

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

CPF 

79407340325 

96481374391 

JU E 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

CELSO MENDONCA FILHO 

IRANA DE PAULA ALMEIDA SOUSA MENDONCA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/01/2021 11:47 SOB N 20201229803. 

PROTOCOLO: 201229803 DE 04/01/2021. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100007331. CNPJ DA SEDE: 17424121000163. 

EIRE: 21200810569. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2020. 

A MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA 

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA 

SECRETARIA-GERAL 

umm.empresafacil.ma.gav.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovado de sua autenticidade nos respectivos portais, 

informando seus respectivos códigos de verifica0o. 



ImPrA,Aixosverumacio 
MaLININUditiA0 

Governo do Estado do Maranhao 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

Fotocopia de Processo 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
la Comercial vi antes na data da sua ex edi 

ESTOESA, oovErttoo DO 11 
mat MARANHÃO 

„ 

Nome Empresarial: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada 

Protocolo: MAC2100923611 

NIRE: CNPJ: 
21200810569 17424121000163 

11,...10.9**..1POINORMFAIYA It - 

Natureza Juridica: Sociedade Empresária Limitada Ultimo Arquivamento Número: 
Data: 20/07/2020 

Arquivamentos solicitado: 

Numero: Data: Ato: 

20180160122 19/12/2018 ALTERACAO 

Esta certidão 1oi emitida pela Junta Comercial em 05101/2021, as 15:47:09 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacilma.gov.hr, com o código NSWSNAVA. 

MAC2 1009236 11 

• 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretano Geral 
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Número de Ordem deste 
livro: 003 

TERMO DE ABERTURA 

LIVRO DIÁRIO 

Quantidade de paginas: 
047 Quarenta e Sete 

Num. Pagina 001 

Razaci Social: 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
Endereço: 
RUA ANTONIO SEFAFIM 

1Número: 
1608 

Complemento: 
ANDAR 02 SALA 03 

Bairro: 
BARREIRINHA 

Município: 
Viana 

Estado: 

MA 
CEP: 
65215-000 

Oro° de Registro: 
JUNTA COME 

'Data Registro: 
116/01/2013 

Número de Registro: 
212.0081056-9 

CNPJ: 
17424121000163 

Inscrição Estadual: 
124006175 

Inscri Municipal: 

Data de encerramento do Exercício Social: 
31 de Dezembro de 2019 
Contém este livro 047 Paginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 
ao N° 047, que servirá para as operações próprias do estabelecimento acima identificado. 

Viana - MA, 1 de janeiro de 2019 

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA 
Sócio Administrador: CELSO MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA 
CPF: 030.847.703-01 
CRC/ 014141/0-1 



Pigirta 1 de 

Balanço Patrimonial
Empresa: MC ASSESSORA E CONSt. ORIA CONTABIL L LOA 

Endereço: RUA ANTONIO SEFAFIlvl, 608 ANDAR 02, SALA 03, BARREIRINHA, Viana - MA 65215-000 

CNN:17424121000163 Inset. Estadual: 124006175 NIRE: 212_0081056-9 EM: 16/01/2013 

Balanço Realizada ern: 31/12(2019 

• 

• 

ATIVO 

Saldo Atual 

PASSIVO 

Históritm Saida Atual 
A.T I V_Q 266.990,44 PASSR/C) r T I I 266.990,44 

. 11V0 ilifiCULAKEE. 36,551,87 CIRQUIAttITE, 17.964,55 

36.550.60 

_P_ S,JVO 

Offi1.GAC,40.Eli ti,....CARTO FRAN 17,964,55 _&AIXtillINIVILEN, 

NOMERARIOs 8,329,13 P 0 S Tg.6 E TRItAlTO jFf,D_ERAL5 10.36-4,93 

Caixa geral 8.329,13 

.11vi 

Simples a recolher 10.364,93 

BANCCIS C NTA V 28,221,47 iltPMPS LLRINDKIBA Al, ) A 1.423,86 

Banco do Brasil 28.271,47 FGTS a recolher 821,72 

CRJPQS A CURTO PRAZO 1,27 INSS a recolher 602,14 

ApLANTAI PlikAtp95 1,27 OBRIGA0,01.QM FU 6,175,76 

Arredurklamentos da folha 1,27 

_. 

Fénas a pagar 752,76 

ATIVO liAOST.Dit ANTE, 230.438,57 Salarios a pagar 5,423,00 

titVIRIZZEILLAI.$ 230.438,57 I IO1,101).10 249.025,89 ____Ndinuaisaa 
CM im 7,AD0. 295.799,00 CAPITAL St)CIAL 150.000,00 

Computadores e periféricos 799.00 _. „StEG.A.LM116.1., fIL41Z 1 150.000,00 

Mayers, utensílios e instalações 295000,00 Capital social subscrito e itttegrahzado 150,000,00 

FPRECIAg(IF_$ 65360,43 RUFRVAS 99.025,89 

(-)Depreciação de t 'T1PtLdO 5 e 
perifericos 

143,76 _BESERYA.S.D.E.L1420,5 99.025,89 

Reserva de kicros 99.025,89 
(-)Depreciaçiio dc Inoveis e ueo&ikos 65.216,67 

TERMOS E DECLARAÇÃO: 

Ern compliment° ao que determina o paragrafo 2' do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10,406 de 10/01/2002, em 
conforrnidade corn a NBC TC 3 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resoluçâo CFC 1.255/09, 
assinamos o presente termo de responsabilidade relativo fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante 
as exigências do Art 1.188 do Me-Sillo código. Os registros do exercício foram realizados corn amparo em documentação 
competente, repassada ao Isofissional encarregado da escrita cornAbil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. O 
riventásio fisico dos elementos pattimoniais (qualitativo e quantitativo) e o inventario de mercadorias e suas pertinentes avaliações, 
foram sob direta responsabilidade do empresário signatano deste termo. 

RESPONSABtUDnOLS 00 PROFISSIONAL CONTABIL: 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas 
me responsabilizo por todas elas." 
RESPONSABILIDADES DO EMPRESÁRIO.
'Declaro, qob as penas da lei, que as informaçõ esinformações aqui conlidn> verdadeiras e me responsabilizo por todas etas," 

E SORIA E CONSLILTORIA CONTAB L LTDA 
Scioto k rador: CELSO MENDONÇA FILHO 
CPF. 7941173.403-25 

Página: 1 de 1 

Mein a documenlaçào que me foi entregue, que são verdarleiras 

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BE 
CPF. 030.847.703-01 
CRC/014141/0-1 

RA 



Pagina 2 de Li

Demonstra0o de Resultado de Exercido 

Empresa: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
Cidade: Viana - MA 
CNPJ: 17424121000163 - Período: 01/01/2.019 a 31/1212019 

Capita laárica 

3.1.0.00.0511 ULIAAIEESACIONAL, aftu t 

3:1.104.030 J3EugAgt-10.Rv...agis_e_R_Esiiettaa 

3.1.2.04.031 Serviços prestados a vista 

3.2.0.00..000  (-) S.RUT.A. 

321,01 -OW ......___Liktaa5.19/LIAMLIIIIIMMILS. 

3.2.1.01.006 (-) Simples sabre (aturamento 

3.0.0.00.000 RE,L.E1.1.,k5 

5.0.0.00.030 C () S 

5.4.0.00.030 CUSTOSSOM SERVICOS 

4111"-  4.1.01.000  CUS'FOS•CORSERVIÇOS

5.4.1.01.007 Satários e adicionais desoli-nos dos serviços 

5,4.1.01.003 Férias e adicionais de ferias dos serviços 

5.4.1.01.034 13° saláno e arbcionas dot: seiviços 

RESOLTADOILBUTO 

4.0.0.00.000 DESPESAS 

4.1.0.00.000  DIT„TESAS OPMACIONAn 

4.1.1.021100  DESPE5ASIRAFIALI-Upg.:

4.1.1.02.005 INSS - Instituto National de Seguridade Social 

4.11.02.008 FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

4.1.1.07.010 Vale transporte 

4.1.3.01.000 DESPES1SIBBildiSal,03,

4.1.3.01.009 impostos, mu(tas e taxes diversas 

4,1,4.02.090  DESPESA,5

4.1.4.02.001 Aqua e esgoio 

Despesas de Al 

41.4,02.0013 Depreciações de imobzwJos 

4.1.4.02.010 Energia elitrica 

41.4.02.013 Marnitençáo e reparos 

4.1.4.02.015 Serviç,os tomados terceiros 

4.1.4.02,017 Material de escritono 

4.1.4.02,024 Material de uso e consumo 

RE.,531,1JA.3OJ  1QV100 Q.PERAC10NAJ. 

R  SLUT  Do ANT C" ll ,ÇSL,Le INCIILLLYAS
RFSV1.,T ADO U_QOIDO ps_ExERcicio 

- 4,1.4.02.002 

- Ei4rea M S0HA 1!-CONZU.. LTOR1A CO(41e 
Sócio AdminiOxidor: CELSO MENDONÇA Fit HO 
CPF, 794.073_403-25 

Página: 1 de 1 

T7( an j 

Num. Folha 1 

Valor %Vr. O. 

1.106.060,04 

1 106.060,04 

106.060,04 

143.697,49 

143,697,49 

143,647,49 

962.362,55 

96.982,15 

96.882,15 

96182,15 

79.235,43 

10.772,62 

6.874,10 

065.490,40 

299.636,29 

299.636,29 

13.422,16 

564,50 

8,026,46 

4.831,20 

101,00 

101,00 

286.113,13 

429,64 

48.000,00 

26.693,76 

16,947,75 

32,012,34 

159.000,00 

2.830,64 

300,00 

565.844,11 

565.844,11 

565,844,11 

CONTADOR: CARLIANA SOUSA BEZERRA 
CPE: 030.847.703-01 
CRC/ 01414110-1 

114,9317 

114,9317 

114,9317 

14,9317 

14,9317 

14,9317 

00,0000 

10,0671 

10,0671 

10,0671 

8,2334 

1,1194 

0,7143 

99.9329 

31,1355 

31,1355 

1,3947 

0,0587 

0,8340 

0,5020 

0,0105 

0,0105 

29,7303 

0,0445 

4,9877 

2,7738 

1,7507 

3,3264 

16,5218 

0,2941 

0,0312 

58,7974 

58,7974 

58.79'i4 
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• 

RtIA os

Al,

;RAL 

84C SSE RI 4 E CONSUITORIA LTDA. 
IV' 6118, ANDAR 02, SALA 03- BARIt EERINHA -VIANA- MA 652 

CN'P.I: 17.424.121/0001-63 
NIRE; 21200810569 - 16/01/2013 

INDICES ECONOMICOS/COPiTARELS - 2819 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

/Vivo Total 

36.551,87 

P:issivo Circutante Exigivel a 1..ongo Pia• 

AC+ Realizável Longo Prazo 

17.964,55 

Pasivn Circulante +  Exigivel Longo Prazo 

Passivo Circulante ± Exigivel a Longo Prazo 
Patrimônio Liquido 

E. I A .. .TO TAL 

São A 

te -4- Ex igiv 
Ativo Total 

deem de 2019, 

41Ct

CRC/MA 014141104 
CPF: 030.847.703-01 

2,03 

14,86 

36.551,87 
17.964,55 

17.964,55 x100 

.249025,89

17 9 55 x 100 

2,03 

7,21% 

266.990,44 
6,72% 



9. 

MINIS1tRIO DA ECONOMIA 
Secretaria Especial de Desbumcratizach-o, Gestic) e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional cc Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Pagina 4 de 4 

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado 
digitalmente por 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

Nome 

SOUSA BEZERRA 

CELSO IVIENDONCA FILHO 

JUCEMA 

OIRTIVICO o REGISTRO EN 20/01/2020 22120 SOB le 2020034SS38. 
PROTOCOLO: 20U548639 DE 27/07/2020. 06e/60 DR VEUXVICAOLO: 
12003065057. N1RE: 2120081056! . 
MC ASSESSORM E CORSOLTOP1A CORTASII LIDA 

Lilian Theresa Rodrigues. Mendonça 
SSCitiCTUU-OIRAL 

sic LOIS, 20/07/ 2020 
vwe.empiressafacil.wai gov.br 

Assaidade desta documento, as impress:), flcs sujait* A camprovavao de nua autenticidade nos seepectivos portals. 
Intexasusdo 1111110A reanectivos °Odin** de voriliceolo 
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Número de Ordem deste 
livro: 003 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Quantidade de páginas: 
047 Quarenta e Sete 

Num. Página 047 

Razão Social: 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
Endereço: 
RUA ANTONIO SEFAFIM 

Número: 
608 

Complemento: 
ANDAR 02 SALA 03 

Bairro: 
BARREIRINHA 

Município: 
Viana 

Estado: 

MA 
CEP: 
65215-000 

Órgão de Registro: 
JUNTA COME 

Data Registro: 
16/01/2013 

Número de Registro: 
212.0081056-9 

CNPJ: 
17424121000163 

Inscrição Estadual: 
124006175 

Inscri Municipal: 

Período de escrituração: 
01/01/2019 a 31/12/2019 

Contém este livro 047 Páginas, numeradas automaticamente e seguidamente pelo sistema eletrônico de dados do N° 001 
ao N° 047, que serviu para as operações próprias do estabelecimento acima identificado. 

Viana - MA, 31 de dezembrc 

Empresa: MC ASSESSORIA 
Sócio Administrador: CELSO 
CPF: 794.073.403-25 

de 2019 

E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
MENDONÇA FILHO 

CONTADOR: CARLIANA SO 
CPF: 030.847.703-01 
CRC/ 014141/0-1 

USA BEZERRA 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 48 de 48 

Certificamos que o ato da empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA consta assinado 
digitalmente por: 

CPF 

03084770301 

79407340325 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CARLIANA SOUSA BEZERRA 

CELSO MENDONCA FILHO 

JUCEMA 

Nome 

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2020 15:25:02 SOB If' 
20200573896. 
PROTOCOLO: 200573896 DE 24/07/2020. MIRE: 21200810569. 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO 
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇA0 

SIO LUfS, 07/08/2020 

Ja 



25/01/2021 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME  
REGISTRO. 
CATEGORIA 
CPF 

 • CARLIANA SOUSA BEZERRA 
 • MA-014141/0-1 
 • CONTADOR 
 - 030.847.703-01 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 25/01/2021 as 10:05:13. 
Valido até: 31/03/2021. 
Código de Controle: 7586.9673.2869.2272. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA. 

1/1 



28/01/2021 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS 

,:71)11 f 

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS 

IDENTIFICAÇÃO 

CGC: 17.424.121/0001-63 Inscrição Estadual: 17.400617-5 

Razão Social: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL 

ENDEREÇO 

Logradouro: RUA PROF ARLETE LAGO SERRA RUA24 

Número: 12 Complemento: 

Bairro: COHAMA 

Município: SAO LUIS UF: MA 

CEP: 65073830 DDD: Telefone: 81773770 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

CNAE Principal: 6920601 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 

CNAEs Secundários 

Código Descrição CNAE 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

9511800 R_PARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 

7020400 AlIVIDADES CONSULTORIA EM AO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA 
TH-NICA ESPECIFICA 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO 

Data desta Situação Cadastral: 21/01/2017 

8219999 

OBRIGAÇÕES 

NFe a partir cle (C,NAL's): 

EDE a partir de: 

CTE a partir de: 

Observação: Os dados acima estão baseados em informacOes fornecidas pelo próprio 
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de 
direito, não são oponiveis a Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária 
derivada de operagifies com ele ajustadas. 

Data da Consulta: 28/01/2021 

Número da Consulta: 

44404f ¡AA if 

o 

aplicacoes.ma.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/consultaSintegraResultadoConsulta.jsf IP IS—.\ 1/1 



(5.rslo JO t DI,

3ASILI ,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS BASÍLIOS-MA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,FAZENDA,PLANDAMENTO E GESTÃO 
CNN: 01.616.769/0001-00 

RUA JOÃO DE SOUSA, S/N - CENTRO 
CEP: 65.762.000 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DOS BASILIOS, 

inscrita no CNPJ sob ri° 01.616.769/0001-00, situada na rua João de Sousa, S/N — 

Centro — São José dos Basilios - MA, atesta para os devidos fins que a empresa MC 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, inscrita no CNPJ N° 

17.424.121/0001-63, situada Rua Antonio Serafim, N° 608, Andar 02, Sala 03, 

Bairro Barreirinha, CEP: 65.215-000, Cidade Viana, prestou os serviços abaixo 

especificados em plenas condições de uso, no prazo estabelecido: Serviços referente a 

Consultoria Contábil, atendendo as necessidades da Prefeitura Municipal de Sao José 

dos Basilios —MA. 

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executados 

satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que 

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Sao José dos Basilios MA, 10 de dezembro de 2020 

UNALDO RODRIGUES DE ASSIS 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF: 471.781.833-49 

r •,,It1oRad1JIvo 
1,!=wiso.4.)141c*IPAI 
-*so otis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS BASILIOS-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

CNN: 01.616.769/0001-00 
RUA JOÃO DE SOUSA, S/N - CENTRO 

CEP: 65.762.000 

ADMINISTRACÃO,FAZENDA.PLANFJAMENTO E 

CONFERE COM ORIGINAL joa
CÂMARA MUNICIPAL DE MARAIS .MA 

GESTÃO 

fr



• 

• 

'444, 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO 
certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento 
encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
DENOMINAÇÃO.... : MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
NOME FANTASIA.. : TEIXEIRA E MENDONCA ASS E CONSULTORIA CONTABIL 
REGISTRO • MA-001099/0-6 
CATEGORIA.  • SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 
CNPJ  • 17.424.121/0001-63 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: MARANHÃO, 12/02/2021 as 12:34:37. 
Válido até: 31/03/2021. 
Código de Controle: 3154.0752.4038.7561 . 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do 
CRCMA. 

pc\ 



F' XC/LR"AlluswvaZi4A0001M 
Governo do Estado do Maranhao 
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhão 

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informacoes abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vi antes na data da sua ex edi 

Es,PRESA ! DOVERNO DO 
PAM MARANHÃO 

Certificamos que MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: 

Protocolo: MAC2100982038 

NIFtE 21200810569 Situação 
ATIVA 

CNPJ 17.424.12110001-63 Status 
SEM STATUS 

Endereço Completo PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24, N° 12, xxxxx, COHAMA - Silo Luis/MA - CEP 65073430 

Arquivamentos Posteriores 

Ato Número Data Descrição 

002 20201229803 04/01/2021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL) 

223 20200548638 20/07/2020 BALANCO 
223 20190327600 28/05/2019 BALANCO 
307 20190016639 24/01/2019 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
002 20180760122 19/12/2018 EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 
223 20180416596 14/06/2018 BALANCO 
002 21900297554 05/09/2017 ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 
002 20170426262 31/07/2017 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
310 20170511960 06/04/2017 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA! 

EMPRESARIO 
223 20170218007 01/02/2017 BALANCO 
223 20160202647 03/02/2016 BALANCO 
002 20150992998 26/06/2015 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME 

EMPRESARIAL) 
223 20150093497 30/01/2015 BALANCO 
223 20140107967 13/02/2014 BALANCO 
223 20130068390 21/01/2013 BALANCO 
315 20130049573 16/01/2013 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
090 21200810569 16/01/2013 cetuittrovro 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/01/2021, as 11:1834 (horário de Brasilia). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.erepresefecilma.gov,br como codigo THAUNSA2. 

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 
Secretário(a) Geral 

1 de 1 



• 

aritl ioraragaM Governo do Estado do Maranhão 
Secretaria de Estado de Indústria e comercio - SEINC 
Junta Comercial do Estado do Maranhao 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

-SisteMa Nacional de Registro de Empresas Mercantis SINREiVI 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e sAo vi antes na data da sua espedicão. 

fpxpal 
MARANHÃO
c  v R ) I 

Nome Empresarial: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 

Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada 

CONTABIL LTOA Protocolo: MAC2100982000 

NIRE (Sede) 
21200810569 

CNPJ 
17.424.121/0001-63 

Data de Ato Constitutivo 
16/01/2013 

Inicio de Atividade 
14/01/2013 

Endereço Completo 
Rua PROF. ARLETE LAGO SERRA/RUA24, N° 12, COHAMA - São Luis/MA- CEP 65073-830 

Objeto Social 
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PREPARACAO 
DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES DE 
CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. 

Capital Social 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
Capital lntegralizado 
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) 

reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital . Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
CELSO MENDONÇA FILHO 794.073.403-25 R$ 147.000,00 Sócio S 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
IRANA DE PAULA ALMEIDA 964.813.743-91 R$ 3.000,00 Sócio N 
SOUSA MENDONÇA 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
CELSO MENDONÇA FILHO 794.073.403-25 

Último Arquivamento 
Data 
04/01/2021 

Número Ato/eventos 
20201229803 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO 

NOME EMPRESARIAL) 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

III 
Esta certidão foi emitida automatican-iente em 25/01/2021, as 11:18:54 (horário de Brasilia). 

Se impressa verificar sua autenticidade no https://www.empresafacilma.gov.br, com o código XGVVMKA7. 

11 HI 
MAC2100982000 

II II Ii II 
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça 

Secretario Geral 

1 de 1 



01/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONtiMiSA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 17.424.121/0001-63 

Razão Social:mc ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILIDADE ME 

Endereço: R PROFESSORA ARLETE LAGO SERRA 12 / COHAMA / SAO LUIS / MA / 
65073-830 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:18/02/2021 a 19/03/2021 

Certificação Número: 2021021802384673236140 

Informação obtida em 01/03/2021 16:15:15 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

?<\ 
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultuEmpregador.jsf 1/1 



• 

• 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 
CNPJ: 17.424.121/0001-63 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 

Emitida às 09:22:57 do dia 11/12/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/06/2021. 
Código de controle da certidão: E431.90C4.AB6B.9C91 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

P<\, 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 17.424.121/0001-63 

Certidão n°: 2477835/2021 

Expedição: 22/01/2021, às 10:06:01 

Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.424.121/0001-63, NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 

Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 

anteriores A data da sua expedição. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

t(\. 



CERTIFICADO 
182.21089213.911 

PREFEITURA DE SAO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00005786122021 

Validade: 15/05/2021 

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. 

DADOS DA PESSOA JDRfDICA 

CNPJ: 17.424.121/0001-63 Inscrição Municipal: 98278187 

Razio Social: MC ASSESSORIA E CONSUI TORIA CONTABIL LTDA ME 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

692060100 - ATIVIDADES DF CONTABILIDADE 

ENDEREÇO DE LOCAUZACAO 

Logradouro: RUA PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24 

Número: 120 Complemento: 

Bairro: COHAMA 

Municfpio: SAO LUIS - MA CEP: 65073830 

A presente certidão, sem conter rasuras, tern sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada ern Sao Luis (MA), em 15 de janeiro de 2021 ?s 12:58, sob o código de 
autenticidade nta 237E0A8BD956B42AFF420FF15A7842BF 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.mazov.brival idacaocertidao. 

"AO E VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



CERTIFICADO 
10202100921191 

PREFEITURA DE SAO LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATRTA 

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005958052021 

V al idade: 17/04/2021 

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA 
JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME 0 
DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, 
RESSALVADO 0 DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS 
AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS. 

CNPJ: 17.424.121/0001-63 Inscrição Municipal: 98278187 

Razão Social: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

, takilikw , i 
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 

Logradouro: RUA PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24 

Número: 120 Complemento: 

Bairro: COHAM A 

Municfpio: SAO LUIS - MA CEP: 65073830 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia ate a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luis (MA), em 18 de março de 2021 ?s 08:19, sob o código de 
autenticidade n2 CD87EAE80102D534D4597F14CE853C1F 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



CERTIFICADO 
182021609213, 9? 

PREFEITURA DE SAO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

2021 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNR.1 

98278187 17.424.121/0001-63 

RAZÃO SOCIAL 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME 

NOME FANTASIA 

TEIXEIRA E MENDONCA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL 

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

R PROF ARLETE LAGO SERRA / RUA 24 N° 120, COHAMA 
65073830 -SAO LUIS-MA 

NUMERO DE CONTROLE 

92120211933092 

CNAE Principal e Secundários 
692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE 

RESTRIÇÕES 
Este contribuinte esta autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as 
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das 
atividades econômicas constantes do objeto social. no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades 
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndios e pânico. 0 contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos 
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação 
vigente. 

)\\NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSIVEL A FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 
VALIDADE: 31/12/2021 4D4A0B22BC6C7530F734006B5A0B3979 



Data da consulta: 25.102/2021 1558:25 

Identificação do Contribuinte CNN Matriz 

CNN: 17.424.1211000143 
A opção pelo Simples Nacional elou SIMEI abrange barks os estabelecimantos da empresa 

Nome Empresarial MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA 

Situação At Jal

Situação no Simples Nacionat Optante pelo Simples Nacional desde 1610112013 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

+ Mais inti:':ilia6e". 

• 
Periodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores NSo Existem 

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores. N'So Existem 

Eventos F aturas (Simples Nacional) 

NS° Existem 

Eventos F At , JEW=

Osiäo Existem 

Volta Gerar PDF 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 094572/20 Data da 30/11/2020 10:03:59 

Inscrição Estadual: 124006175 CPF/CNPJ: 17424121000163 

Razão Social: 

Endereço: 

0, Telefone: 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

RUA ANTONIO SEFAHM, 608 ANDAR 02 SALA 03 CEP: 65215000 

(99)81273270 Município: VIANA UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n°7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, á Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias 30/03/2021. 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada no endereço: 
• http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 

de Débito". 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 10/12/2020 13:10:17 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

N° Certidão: 006241/21 Data da 28/01/2021 18:13:54 

Inscrição Estadual: 124006175 CPF/CNPJ: 17424121000163 

Razão Social: MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 

Endereço: 

Telefone: 

RUA PROF ARLETE LAGO SERRA RUA24, 12 CEP: 65073830 

(99)81273270 Município: SAO LUIS UF: MA 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei n°2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Divida Ativa, em 

nome do sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2021. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Divida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 01/02/2021 10:16:05 



ESTADO DO MARANtao 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 

GABINETE DO PREFEITO 
Praça Ozirno de Carvalho, 141— Centro 

CNN 06.439.988/0001-76 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de 

desempenho e atestado de execução, que a empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CONTABIL LIDA, inscrito no CNPJ sob o n° 17.424.121/0001-63, estabelecida na Rua António 

Bonfim, n°608, andar 02, sala 03, Barreirinha, Viana-MA, prestou serviços à Prefeitura Municipal 

de Viana-MA, CNPJ n° 06„439,988/0001-76, de Assessoria e Consultoria Contábil, durante 

os anos de 2017, 20111 2019 e 2020. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos 

apresentaram born desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente MITI suas 

obrigar*- s, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente data, 

Viana - MA, 07 de janeiro de 2021. 

_ JA c 

MAGRADO AROUCHA BARROS 
Ex-Prefeito Municipal 

y -

CONFERE COM ORIGINAL 

443) / OS _I 7- 014 CAMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS • MA 
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SECRETARIA DE DISTRISUICAO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SAO 

LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SAO LUIS, CAPITAL DO ESTADO 

DO MARANHÃO, 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos das Varas Civeis e Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de 

janeiro do ano de dois mil e onze (2011), até o dia 26 de janeiro do ano corrente, 

constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou 

Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil contra: MC 

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LIDA, inscrita 

no CNPJ n°. 17.424.121/0001-63. CERTIFICO finalmente que, a Secretaria 

de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de sac) Luis. 0 

referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na 

Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", 

nesta Cidade de Sao Luis, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Anselmo de Jesus 

Carvalho, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. 

Sao Luis/MA, 26 de janeiro de 2021. 

ANSELMO 
Secretár 

JESUS CARVA 
Judicial da Distribui 

CONFERE COM ORIGINAL 
4 et  j JL-0/1 

C4MARA MLNICIPAL DE PIAlUltbS•tvIA 

Ala itifilcia) 
09etoso 

00000.08127S8

OBSERVAÇÃO: 
1- 0 CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo 
interessado e destinatário 
2- Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciario de Sao Luis. 
3- Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Ait 198 do COdigo de Normas da CGJ. 
4- Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 CN), 
5-Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por force da Portaria Conjunta n° 
14/2020 TJMA e estendida a Portaria-conjunta n° 59/2020 TJMA em face do período de Pandemia COVID-
19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão podendo confirmar a veracidade do 
selo judicial no site do TJMA. 
Pesquisa realizada nos sistemas: THEMISPG e PJE. 
PERIODO DE PESQUISA: 10 ANOS. 
IMPRESSA AS: 26/0/2021 13:26:14, 

Frirum Desembargador ''Sarney Costa" 
Avenida Prof Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA -- CEP 65075-820— Fone (98) 3194-5408 / 5409. 



Itt4 
TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTD A 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 
HBILITAÇÃO. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

A empresa M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME 

(TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL), CNPJ 

n° 17.424.121/0001-63, com sede à RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, N a

12, BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (MA), tendo 

como representante legal o Sr. CELSO MENDONÇA FILHO, Sócio Administrador, 

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Sao Luis 021 

L O MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sao Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 



TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

A empresa M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME 

(TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL), CNPJ 

n° 17.424.t21/0001-63, com sede à RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, Na 

12, BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (MA), por 

intermédio de seu representante legal o Sr. CELSO MENDONÇA FILHO, RG: 

000053395196-8 SSPMA, CPF n° 794.073.403-25, DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

SIM 0 OU NÃO 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

São Luis e 2021 

MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 
Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sao Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Insc. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapiuus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

ATA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

ATA DA SESSÃO DE CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO 

OFERECIMENTO DE LANCES REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N2. 001/2021/CMAN, PARA 

A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 

• 

• 

As nove horas do dia 19 de Março de dois mil e vinte e urn, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
no Prédio da Camara Municipal de Arapurus (MA), localizada à Avenida Presidente Medici, s/n, Centro, 
Anapurus/Maranhão, compareceram Renan Ripardo de Sousa, Pregoeiro, com a presença da Equipe de 
Apoio, Manoel Francisco Monteles Neto e Jordan Erick Gonçalves Monteles. Aberta a sessão pelo Senhor 
Pregoeiro, o mesmo analisando o processo observou que houve a divulgação do aviso no Mural da 
Câmara, em jornal de grande circulação no Estado e no Diário Oficial do Estado do Maranhao, todos esses 
procedimentos comprovados no referido processo. 

Comparecendo no dia e hora marcados, a relacionada a seguir, da qual foi recebido os documentos de 
credenciamento: 

ITEM EMPRESA ENDEREÇO REPRESENTANTE 

01 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA-ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 
CNPJ: 17.424.121/0001-63 

RUA PROF ARLETE !AGO 
SERRA/RUA 24, Na 12, BAIRRO 

COHAMA, CEP: 65.073-830, 
CIDADE DE SAO LUÍS (MA). 

DANIEL FRANCISCO LISBOA 
MONTELES 
RG 025789702003-3 SSP/MA 
CPF 066.447.313-09 

Após análise dos documentos, observando os critérios estabelecidos no Edital, o Pregoeiro e membros da 
Equipe de Apoio declaram que o representante da empresa interessada, acima especificada, estava 
credenciada a participar deste certame, sendo então anunciado a abertura da sessão e o encerramento 
da admissão de novos proponentes. 

PROPOSTA DE PRECOS 

Após o credenciamento, o Pregoeiro deu continuidade aos trabalhos com o recebimento do envelope de 
Proposta de Preços e de Habilitação da empresa credenciada. Passou-se a fase de analise da proposta de 
preços, verificando a conformidade da mesma com as exigências do Edital, constatando que atende aos 
requisitos solicitados, sendo declarada classificada e em seguida rubricada por todos os presentes. 

0 valor inicial da proposta ficou conforme demonstrativo abaixo: 

VALOR INICIAL: 
EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-R$ VALOR ANUAL (9 MESES) 

-R$ 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 
LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA13IL) 
CNN: 17.424.121/0001-63 

R$7.000,00 63.000,00 

Total R$ 63.000,00 
Valor global do certame: R$63.000,00 (sessenta e três mil reais). 

FASE DE LANCE E NEGOCIACAO 

Avenida Presidente Médici, sin(' - Centro — Anapurus — MA. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sie, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Ato Continuo, o Pregoeiro negociou com o licitante presente um desconto para o valor apresentado, 
obtendo êxito, pois conseguiu baixar o preço da proposta para R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e 
quinhentos reais), uma economia de 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reaisl A empresa vencedora se 
comprometeu em entregar à Equipe de Apoio em, no máximo, dois dias, a nova proposta de preços 
adequada ao novo valor, conforme tabela abaixo: 

EMPRESA VENCEDORA VALOR MENSAL-R$ VALOR ANUAL (9 MESES) 
-R$ 

M C ASSESSORIA 
LTDA-ME (TEIXEIRA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 

CNN: 17.424.121/0001-63 

E CONSULTORIA CONTABIL 
E MENDONÇA 

CONTABIL) R$6.500,00 58.500,00 

Total R$ 58.500,00 

Valor global Adequado do certame: R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais); 

DOCUMENTOS DE HABILITACAQ 

Prosseguindo, passou-se a fase de análise e exame da documentação da Empresa vencedora, pelo 
Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio. Após análise, foi verificado que a documentação de habilitação 
(jurídica, fiscal, econômica e capacidade técnica) da referida empresa estava de acordo com o solicitado 
no Edital, a qual fará parte dos autos. Em seguida, a documentação foi rubricada por todos os presentes, 
sendo declarada habilitada e vencedora do certame. 

ENCERRAMENTO 

A sessão foi encerrada às 10:00 e, para constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo licitante 
presente, pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, depois de lida e achada conforme por todos. 

COMISSÃO ASSINATURA 

RENAN RIPARDO DE SOUSA - PREGOEIRO 
MANOEL FRANCISCO MONTELES NETO — EQUIPE 
DE APOIO 
JORDAN ERICK GONÇALVES MONTELES — 
EQUIPE DE APOIO 

LICITANTE 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 
LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 
REP: DANIEL FRANCISCO LISBOA MONTELES 

ASSINATURA 

Publicada cm 19/03/2021 por afixação no hall da Cfimara, em local de amplo e fácil acesso ao pUblico. 

Avenida Presidente Médici sin° — Centro — Anapurus — MA. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

MAPA DE APURAÇÃO 

PROCESSO: 00.00.001.2021 

LICITACAO: Pregão Presencial n°. 001/2021/OMAN 

OBJETO:. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 
DATA DA SESSÃO: 19/03/2021 às 9:00 hrs; 

III EMPRESA PARTICIPANTE: 

ITEM EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONQA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

17.424.121/0001-63 

DANIEL FRANCISCO LISBOA 
MONTELES 
RG 025789702003-3 SSP/MA 
CPF 066.447.313-09 

VALORES INICIAIS: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

R$7.000,00 
(sete mil reais) 

R$63.000,00 (sessenta e três mil

reais) 

III VALORES APÓS A NEGOCIAÇÃO: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

R$6.500,00 
(seis mil e quinhentos reais) 

R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e 
quinhentos reais) 

EMPRESA DECLARADA VENCEDORA: 

ITEM EMPRESA CNPJ ENDEREÇO 

01 

MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LIDA 
-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL) 

17.424.121/0001-63 
RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, N° 12, 
BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE 
DE SAO LUÍS (MA). 

cir\ 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

VALOR DO CERTAME: 

R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) Mensal; 
R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) 9 Meses. 

Anapurus (MA), 19 de Março de 2021 

RENAN RIP RS DE SOUSA 

Pregoeiro 

c 

ANO L RANEVItWO M NTE B i g 

Equipe de Apoio 

(i4 - 
GONÇALVES 

hçdiM )/(P 
"JORDAN ERICK  MONTELES 

Equipe de Apoio 

Publicado em 19.03.2021 por afixação no átrio da Camara Municipal de Anapurus (MA), em local de amplo e fácil acesso ao público (Constituição 
do Estado do Maranhão, art. 147, inc. IX); (STJ — l' Turma — Resp. n° 105.232/CF, — Rel. MM. Garcia Vieira — j. 15/09/97 — ac. um. — DX de 20.10.97, 
seção 1, p. 52977). 

Anapurus (MA), 19 de Março de 2021 

Manoel Francisco Monteles Neto 
Equipe de Apoio 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

TERMO DE ADJUDICAÇA-0 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 

AMPARO LEGAL: Leis nrs 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

0 Pregoeiro e Equipe de Apoio, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no art. 
41 0  3°, inciso IV, da Lei n.° 10.520/02, e do que consta destes autos, 

RESOLVE: 

ADJUDICAR o objeto deste certame para a empresa: 

• 

EMPRESA VENCEDORA 
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LTDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONQA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

VALOR DA PROPOSTA: 

CNPJ 

17.424.121/0001-63 

ENDERE 0 

RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, N° 12, 
BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE 
SAO LUÍS (MA). 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL 

R$6.500,00 
(seis mil e quinhentos reais) 

R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e 
quinhentos reais) 

VALOR ADJUDICADO DO CERTAME: 

R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). 

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no art. 109, 
inciso I, alínea "b" do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos. 

Anapurus (MA), 22 de Margo de 2021 

RENAN RIPARTsi iv II E SOUSA 
Pre , oeiro 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

rm 0" A NCISCO MONTELESIWO 
itti14/ t42 

Equipe de Apoio 

Wr 1 .04 A  )1/4 
JORDAN ERICK GONÇALVES MONTELES 

Equipe de Apoio 

Publicado em 22.03.2021 por afixação no átrio da Camara Municipal de Anapurus (MA), em local de amplo e fácil acesso ao público (Constituição do Estado do Maranhão, art. 147, inc. IX); (Slj — 1 Turma — Rcsp. n* 105.232/CE — ReL MM. Garcia Vieira — j. 15/09/97 — ac. um. — DJU de 20.10.97, seção 1, p. 52977). 

Anapurus (MA), 22 de Março de 2021 

Manoel Francisco Monteles Neto 
Equipe de Apoio 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

PROPOSTA ADEQUADA 

• 
OBJETO:

S 

Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de consultoria 

em contabilidade pública para manutenção 
das atividades da Câmara Municipal de 

Anapurus in MA. 

6 



TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

PROPOSTA DE PREÇOS - ADEQUADA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS — MA. 

Senhor Pregoeiro, 

Encaminhamos a essa Camara Municipal nossa Proposta de Preços ADEQUADA referente 
aos serviços de Consultoria em Contabilidade Pública para a Cimara Municipal de 
ANAPURUS. 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT 
VALOR 

MENSAL 
VALOR TOTAL 

Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Consultoria em 
Contabilidade Pública para esta Câmara 
Municipal de ANAPURUS. 

I. Consultoria em Revisão de Empenhos; 

2. Consultoria em Revisão de Balancetes; 

3. Consultoria em Revisão de Receitas e 
Despesas; 

4. Consultoria em Revisão de Demonstrativo de 
Movimento de Numerário; 

01 MÊS 09 6.500,00 58.500,00 
5. Consultoria em Revisão de Livro Diário; 

6. Consultoria em Revisão de Livro Razão da 
Receita e da Despesa Orçamentária; 

7. Consultoria em Apreciação e Parecer na 
Proposta Orçamentária enviada pelo Executivo; 

8. Consultoria em Elaboração do Detalhamento 
4 1_4 fr 1/ 

da Câmara para envio ao Executivo Municipal; 

9. Consultoria em Revisão da Prestação de t Contas Anual; 

10. Consultoria em Acompanhamento dos 
ri

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: Sao Luís-- MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Insc. Estadual 124006175 Luc. Municidal4 1671266-
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cincontabilidadeltda@hotmail.com 



sio 
TEIXEIRA & MENDONÇA 

CONTABILIDADE LTDA 

Balancetes Mensais, fazendo sua análise antes 
da entrega ao Tribunal de Contas; 

11. Consultoria em Revisão dos anexos da 
Gestão Fiscal; 

12. Consultoria em orientar as recomendações e 
as instruções do Tribunal de Contas; 

13. Consultoria em revisar a execução do 
orçamento; 

14. Consultoria em revisar os balanços e os 
balancetes, encaminhando-os A Câmara 
Municipal; 

15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em 
procedimentos administrativos ou judiciais em 
que ocorram. 

1. MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, CNPJ 17,424.121/0001-
63, situada na RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, Na 12, BAIRRO 
COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE Sii0 LUÍS (MA).. 

2. Prazo de Execução dos Serviços: 9 meses. 

3. Valor Mensal: R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); 

4. Valor Global 1458.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais); 

5. Prazo de Validade da Proposta: 60 &as. 

São Luis (MA), 22 2021 

O MENDONÇA FILHO 
CPF: 794.073.403-25 

Sócio Administrador 

Rua Arlete Lago Serra, n° 12, Qd 20, Bairro: Cohama 
Cidade: São Luis — MA, CEP: 65.073-830 

CNPJ. 17.424.121/0001-63 Lase. Estadual 124006175 Inse. Municipal 11671266-64 
Tel.: (98) 3302-9753 

E-mail: cmcontabilidadeltda@hotmail.com Tvi 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PREGÃO PRESENCIAL - N° 001 /2021 /CMAN 

F 

A Camara Municipal de Anapurus - MA, por intermédio do Pregoeiro, torna público o resultado do 

Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN, que teve como objeto a Contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública para 

manutenção das atividades da Camara Municipal de Anapurus-MA. Saiu como VENCEDORA da 

licitação supracitada, a empresa: 

ITEM EMPRESA CNPJ ENDEREÇO 

01 

MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 
- ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL) 

17.424.121/0001-63 
RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, hi° 12, 
BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE 
SAO LUÍS (MA). 

Com proposta apresentada no seguinte valor: 

ITEM EMPRESA 
VALOR 

MENSAL 
VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LTDA - ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

R$6.500,00 
(seis mil e quinhentos reais) 

R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e
quinhentos reais) 

Considerando que o critério de julgamento foi por Menor Prego Global. 

0 Pregoeiro informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vista franqueada 

aos interessados a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da 

Camara Municipal de Anapurus - MA. 

Anapurus - (MA), 22 de março de 2021 

iP 
RENAN RIP "100 E SOUSA 

Pregoeiro 

Ak ild ANC'S66.20 1kNTELES00 
Equipe de Apoio 

IVAllkAA •Gi/dr(ti A
i7J ORDAN ERI K t\4ALVES MONTELES 

Equipe de Apoio 

Publicada em 22/03/2021 por afocaeio no hall da Prefeitura c no átrio da Câmara Municipal, em local dc amplo c Rea acesso ao público. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Médici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

RELATÓRIO 

PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2021/CMAN 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em 
contabilidade pública para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapurus-
MA. 

Ao 
Exmo. Sr. ADEMAR ESTEVES DE SANTANA 
Presidente da Camara Municipal de Anapurus - MA. 

0 Pregoeiro e Equipe de Apoio dessa Câmara Municipal, em cumprimento aos dispositivos legais, 
vem apresentar a V. Excelência o relatório referente 6 apuração do Pregão Presencial n° 
001/2021/CMAN que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Anapurus-MA. 

As despesas decorrentes da apuração do Pregão Presencial mencionado correrão 6 conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

01 01 00 PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

De acordo com a Lei n° 8666 de 21 de junho de 1993, e legislações pertinentes foram convidadas 
através da imprensa - Diário Oficial do Estado do Maranhao, Jornal 0 Imparcial e no Mural de 
Avisos da Câmara Municipal, com antecedência minima de 8(oito) dias úteis, todas as empresas 
do ramo pertinente ao objeto licitado, comparecendo e estando apta a participar do certame 
a empresa: 

ITEM EMPRESA ENDEREÇO REPRESENTANTE 

0 1 

M C ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTDA- 
ME (TEIXEIRA E MENDONÇA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL) 
CNPJ: 17.424.121/0001-63 

RUA PROF ARLETE LAGO 
SERRA/RUA 24, Na 12, BAIRRO 
COHAMA, CEP: 65.073-830, 
CIDADE DE SAO LUÍS (MA). 

DANIEL FRANCISCO LISBOA 
MONTELES 
RG 025789702003-3 SSP/MA 
CPF 066.447.313-09 

Na sessão de julgamento, após a apuração e classificação da documentação e proposta, saiu 
vencedora deste certame a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ENDEREÇO 
VALOR DA 
PROPOSTA 

MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL 
LIDA -ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTÁBIL) 

17.424.121/0001-63 

RUA PROF ARLETE LAGO 
SERRA/RUA 24, Na 12, BAIRRO 
COHAMA, CEP: 65.073-830, 
CIDADE DE SAO LUÍS (MA). 

R$6.500,00 
Mensal: 

R$58.500,00 
9 Meses. 



ESTADO DO MARANHÃO 
Camara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, sin, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

Face ao exposto, este Pregoeiro submete a elevada consideração de Vossa Excelência o 
presente Relatório junto com todo o processo licitatório para a devida apreciação e 

homologação. 

Anapurus - (MA), 22 de Margo de 2021 

• 
qco 4ititt 

l id VI RANCIsCO M NTELES 4ETO 

Equipe de Apoio 

11/ 1,-62.10-- 1t4A 
JORDAN ERICK G(oNÇALVES MONTELES 

Equipe de Apoio 

• 



ESTADO DO MARANHÃO 
Câmara Municipal de Anapurus-MA 

Avenida Presidente Medici, s/n°, Centro 
CNPJ 12.121.042/0001-60 

A 
Assessoria Jurídica 

ASSUNTO: Análise do processo licitatório PP 
001/2021/CMAN para a Contratação de 
empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria em contabilidade pública 
para manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Anapurus-MA. 

Senhor(a) Assessor(a) Jurídico, 

Encaminhamos para análise de V. Sa., o processo licitatório Pregão Presencial 

n° 001/2021/CMAN, solicitação oriunda do Gabinete do Presidente, objetivando a 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em 

contabilidade pública para manutenção das atividades da Camara Municipal de 

Anapurus-MA, atendendo ao que determina o Art. 38, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93. 

Anapurus (MA), 22 de Margo de 2021 

Atenciosamente 

Renan Ripárdcde Sousa 
Pregoeiro/CMAN/MA 



ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 
Avenida Jac) Francisco Monteles, 645- Centro 
Anapurus - MA 

PROCESSO: 001/2021/CMAN 
ORIGEM: Comissão Permanente de Licitação - CPL 
INTERESSADO: Pregoeiro 
ASSUNTO: Processo licitatúrio para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da Câmara 
Municipal de Anapurus-MA. 

PARECER N.° 09/2021/AJCM A 

EMENTA: ADMINSTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. PREGÃO 
PRESENCIAL. ANALISE DE LEGALIDADE E CONFORMIDADE DE 
PROCESSO LICITATÓRIO. Estando o procedimento regular, esta 
Assessoria Jurídica se manifesta pelo atendimento dos requisitos 
constantes na Lei n.° 10.520/02 e na Lei n° 8.666/93, em seu aspecto formal. 

Trata-se de processo administrativo desencadeado por oficio elaborado e assinado pelo 
Presidente da Camara Municipal de Anapurus, solicitando a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Camara Municipal de Anapurus-MA. 

Instaurado o procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Presencial, nos termos da 
Lei Federal IC 10.520/02. 

Esta Procuradoria já se manifestou anteriormente, neste autos, acerca da regularidade da 
minuta do edital e do contrato, entendendo, naquela oportunidade, que os atos estavam regulares. 

Pois bem. 0 processo licitatório deve sempre ser iniciado e devidamente autuado, 
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva com a indicação resumida de seu objeto e 
do recurso próprio para a despesa. 

E sabido que cada modalidade de licitação prevê requisitos e pressupostos próprios, 
adequada a cada objeto (bem ou serviço) que se deseja contratar. A licitação foi enquadrada na 
modalidade Pregão Presencial. Confeccionado o edital, também restaram elaborados os termos, anexos 
e juntadas as documentações necessárias. 

Iniciada a fase externa, observo que os interessados foram convocados com a divulgação 
do edital, que respeitou o prazo minimo exigido em lei. 0 edital, repita-se, cumpriu os requisitos, com 

411111111111111111111111111111111111111111111=116 tICIMOUS 
Câmara Municipal 

Um Poder a serviço do Povo! 
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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS 
CNPJ: 12.121.042/0001-60 
Avenida Jac) Francisco Monteles, 645 Centro 
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prazo não inferior a uma oitava dc dias pata os interessados prepararem c apresentarem suas propostas, 

o que foi respeitado. 

Não foram apresentadas impugnações à presente licitação. 

Julgadas as propostas do licitante regularmente credenciado, que, segundo o Pregoeiro e 

demais membros da equipe, estavam com as documentações em conformidade com as exigências 

editalicias. 

0 licitante credenciado apresentou proposta de preço, de acordo com o que consta no 

Termo de Referência e solicitação de despesa, compatível com valor orçado para os bens, que foi 

declarado vencedora, inclusive com a apresentação de proposta adequada. 

De todo o narrado e explanado, e não tendo havido recursos, não tendo sido constatado 

qualquer erro grosseiro ou assemelhado, tendo sido todas as ressalvas já realizadas, poderá a autoridade 

responsável homologar o resultado do certame e adjudicar o objeto, com atendimento de todas as normas 

editalicias, concluindo com a contratação do licitante tido como vencedor, observados os prazos de Lei 

e do Edital, e as publicações de praxe na imprensa oficial. 

o parecer, salvo melhor juizo. 

Devolvam-se os autos it CPL para conhecimento, providências e demais 

deliberaçães ao seu cargo. 

Anapurus, em 23 de março de 2021. 

41111111111111111111111111.1111111111111111111111b 

sa Santos 
Assessor Juridico 

OAB/MA n.° 15.749 

fr napthrUS 
(Amara Municipal 

Lim Pod*, a serviço do Povo! 

Tudo é Direito! 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
consultoria em contabilidade pública para manutenção das atividades da 
Câmara Municipal de Anapurus-MA. 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/02 e 8.666/93. 

HOMOLOGAÇÃO 

0 Presidente da Cômara Municipal de Anapurus (MA) no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, HOMOLOGA o objeto do PREGÃO 
PRESENCIAL em referência, em favor da Empresa: 

EMPRESA VENCEDORA CNPJ ENDEREÇO 

MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL 
LTDA — ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

17.424.121/0001-63 
RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 
24, Na 12, BAIRRO COHAMA, CEP: 
65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (MA). 

VALOR DA PROPOSTA: 

ITEM EMPRESA VALOR 
MENSAL 

VALOR ANUAL (9 MESES) 

01 

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LIDA — ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

R$6.500,00 
 (seis mil e quinhentos 

reais) 

R$58.500,00 (cinquenta 
e oito mil e quinhentos 

reais)

VALOR HOMOLOGADO DO CERTAME: R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e 
quinhentos reais), em consonância com as especificações do Termo de 
Referência e da Proposta de Preços, parte integrante do Edital, e com os 
dispositivos da Lei Federal n° 10.520/02 e 8.666/93. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Anapurus (MA), 24 de março de 2021. 

•• •,'_, . 

Publicada em 24/03/2021 por afixaçio no átrio da Prefeitura e no átrio da Câmara Municipal, em local de amplo e fácil acesso ao público. 
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CONvocAcÃo 

Ao 
Ilmo. Sr. CELSO MENDONÇA FILHO 
Representante Legal da Empresa M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL) 

Assunto: Convocação para assinatura do contrato 
Referente: Processo Licitatório 001/2021/CMAN — Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria em contabilidade 
pública para manutenção das atividades da Câmara Municipal de Anapurus-MA. 

Prezado Senhor, 

Convocamos V.5.@ para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comparecer a esta Câmara Municipal 

de Anapurus/MA, e assinar o contrato de prestação de serviço, de acordo com as especificações contidas no 

Termo de Referência e na Proposta de Pregos anexos ao PREGÃO PRESENCIAL n2 001/2021/CMAN. 

Salientamos que a recusa injustificada implicará na aplicação da penalidade prevista na Legislação 

vigente do instrumento convocatório. 

Anapurus (MA), 24 de Margo de 2021. 

/ 14 14k4c1 i4l144:AW
Man I Francisco Monteles Neto 

Secretário/Equipe de Apoio 

RECEBI EM:  v-t e3  230-a-/ 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME 
(TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 

CONTRATO N. 004/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA 
CONTABIL, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ANAPURUS E A EMPRESA M C ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTABIL LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL). 

• 
CONTRATANTE: A Câmara Municipal de Anapurus, com sede na Av Presidente Medici, s/n2, Centro, Anapurus 
— MA, CEP: 65525-000, inscrito no CNPJ (ME) sob o n.2 12.121.042/0001-60, representado pelo seu 
Presidente, Vereador ADEMAR ESTEVES DE SANTANA, RG 000058786096-0 SSP/MA, CPF 813.409.403-10, 
biênio 2021/2022. 

CONTRATADA: M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA-ME (TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA 
E CONSULTORIA CONTABIL), inscrito no CNPJ (MF) sob o n.2 17.424.121/0001-63, estabelecida à RUA PROF 
ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, N@ 12, BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SAO LUÍS (MA), 
representada por seu Sócio Administrador, Sr. CELSO MENDONÇA FILHO, brasileiro, casado, contabilista, 
portador da Cédula de Identidade n.2 000053395196-8 SSPMA e CPF (ME) n.2 794.073.403-25, residente e 
domiciliado â Rua F, n2 08, qd 15, Bairro Recanto dos Vinhais, São Luis (MA). 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, advindo do Pregão 
Presencial n.° 001/2021/CMAN, instruido no Processo Administrativo n.2 00.00.01/2021, mediante as 
cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Consultoria em Contabilidade Pública 
41, para esta Câmara Municipal de Anapurus/MA, conforme quantidades descritas no ANEXO I — Termo de 

Referência. 

1.1. Fazem pa rte do presente contrato, para todos os efeitos: 

a) EDITAL e seus Anexos; 
b) Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial n. 01/2021; 
c) Proposta da CONTRATADA, datada de 19/03/2021; 

1.2. No interesse da CONTRATANTE, o valor deste Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% 
(vinte e cinco por cento), em razão de acréscimos ou exclusões de componentes do objeto, nas mesmas 
condições contratuais da proposta, em conformidade com o parágrafo 12 do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

1.3. As supressões além desse limite são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o 
inciso II do parágrafo 22 do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA: 
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2. A vigência do presente instrumento contratual é de 09 (nove) meses, contados da assinatura do Contrato, 
podendo o mesmo ser prorrogado até o limite estabelecido no inciso IV do art. 57, da Lei Federal n.2 8.666/93 
e demais alterações posteriores. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

3. Responsabilizar-se pela observância às Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e demais normas legais, 
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato. 

3.1. Receber o objeto de acordo com as disposições deste Termo de Referência. 

3.2. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue. 

111 3.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato. 

3.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei. 

3.5. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens adquiridos e promover os 
pagamentos dentro dos prazos convencionados neste Termo de Referência. 

3.6. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária. 

3.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da 
Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

CLÁUSULA QUARTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

• 
4. A Contratada sera responsável pela observância de Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas 
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, 
aplicáveis aos casos de subcontratação. 

4.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Anapurus no fornecimento do objeto nas 
quantidades e especificações deste Termo de Referência, de acordo com a necessidade desta Casa de Leis, a 
partir da solicitação do gestor do contrato. 

4.2. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, em conformidade com art. 55, inciso XIII, da Lei n2 8.666, de 1993, incluindo a atualização de 
documentos de controle da arrecadação de tributos e contribuições federais e outras legalmente exigíveis. 

4.3. Responsabilizar-se por todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto 
contratado, devendo estar incluidas no prego proposto todas as despesas com materiais, insumos, seguros, 
impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias a perfeita execução do objeto. 
4.4. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto ao Contratante, que deverá responder pela 
fiel execução do Contrato. 

4.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo Contratante, relacionados com 
as características e funcionamento do objeto, inclusive em relação aos problemas detectados. 
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4.6. Comunicar, imediatamente, por escrito qualquer anormalidade, prestando ao Contratante os 
esclarecimentos julgados necessários. 

4.7. Manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente 
habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços. 

4.8. Manter ficha de controle do serviço, na qual serão relatadas todas as ocorrências. 

4.9. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir 
para outra empresa a responsabilidade por eventuais problemas na prestação do objeto. 

4.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação. 

4.11. Reparar quaisquer danos diretamente causados ao Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de 
seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos 
serviços pelo Contratante. 

4.12. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da Câmara ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicáveis aos 
dados, informações, regras de negócios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. 

CLAUSULA QUINTA — DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5. Os serviços serão executados no Município de Anapurus, no Prédio da Câmara Municipal de Anapurus, sito 
a Avenida Presidente Médici, sing, Centro, Anapurus — Maranhão, CEP: 65.525-000. 

CLAUSULA SEXTA — DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

6. Consultoria contábil ao Poder Legislativo, no aprimoramento da execução financeira, contábil e 
orçamentária; 

6.1. Consultoria em Revisão de Empenhos; 
6.2. Consultoria em Revisão de Balancetes; 

6.3. Consultoria em Revisão de Receitas e Despesas; 
6.4. Consultoria em Revisão de Demonstrativo de Movimento de Numerário; 

6.5. Consultoria em Revisão de Livro Diário; 

6.6. Consultoria em Revisão de Livro Razão da Receita e da Despesa Orçamentária; 

6.7. Consultoria em Apreciação e Parecer na Proposta Orçamentária enviada pelo Executivo; 

6.8. Consultoria em Elaboração do Detalhamento da Câmara para envio ao Executivo Municipal; 
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6.9. Consultoria em Revisão da Prestação de Contas Anual; 

6.10. Consultoria em Acompanhamento dos Balancetes Mensais, fazendo sua análise antes da entrega ao 

Tribunal de Contas; 

6.11. Consultoria em Revisão dos anexos da Gestão Fiscal; 

6.12. Consultoria em orientar as recomendações e as instruções do Tribunal de Contas; 

6.13. Consultoria em revisar a execução do orçamento; 

io 6.14. Consultoria em revisar os balanços e os balancetes, encaminhando-os a Camara Municipal; 

6.15. Auxiliar a Consultoria Jurídica em procedimentos administrativos ou judiciais em que ocorram. 

6.16.Para a execução dos serviços a Licitante vencedora deverá utilizar profissionais gabaritados 
devidamente registrados no conselho de contabilidade além de obedecidas todas as normas correlatas do 
Poder Público; 

CLÁUSULA SÉTIMA — DO PREÇO DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

7. 0 prego total do presente Contrato é de R$58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). 

EMPRESA VENCEDORA VALOR 
MENSAL-R$ 

VALOR ANUAL (9 
MESES) -R$ 

CONTA CORRENTE 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA-ME 
MENDONÇA ASSESSORIA 
CONSULTORIA CONTABIL) 
CNPJ: 17.424.121/0001-63 

(TEIXEIRA E 
E R$6.500,00 58.500,00 

Agência: 2771-5 
Conta Corrente: 

42000-x 
Banco do Brasil 

Total R$ 58.500,00 

7.1. 0 pagamento sera efetuado, mediante deposito bancário em conta corrente, até o 52 (quinto) dia útil 
da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do 
contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 52 da Lei n2 8.666/93. 

7.2. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar nota fiscal correspondente ao objeto fornecido. 

7.3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de não atestar a nota fiscal para o pagamento, se os dados 
constantes desta estiverem em desacordo com os dados da CONTRATADA ou, ainda, se o serviço prestado 
não estiver em conformidade com as especificações apresentadas neste Termo de Referência, ficando o 
pagamento suspenso até a regularização. 

7.4. Sera considerada, para fins de pagamento, a data do "atesto" certificando o recebimento definitivo do 
serviço por esta administração. 
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7.5. 0 atesto do fiscal do contrato na nota fiscal é condição indispensável para o pagamento desta. 

7.6. Na ausência do fiscal do contrato (férias, licença ou em viagem por interesse da Câmara Municipal de 
Anapurus), o atesto será dado pelo gestor substituto. 

7.7. Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 
reapresentação e novo "atesto". 

7.8. A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, ern hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
Contratada suspenda a prestação dos serviços. 

7.9. A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da conta-corrente 
para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da conta corrente 
deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho. 

7.10. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 
pagamento será sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para esta Administração. 

7.11. Esta Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas 
ou indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

7.12. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 

7.13. A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na fatura correspondente a ocorrência. 

7.14. Conforme legislação no momento da liquidação da despesa, a contratada deverá comprovar perante a 
Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas, observada a manutenção das circunstâncias iniciais de contratação — 
condições técnicas e de habilitação jurídica e mediante apresentação por parte da CONTRATADA dos 
seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal relativo ao período em questão; 
b) 0 CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, nota de empenho e 

vinculado 6 conta corrente da CONTRATADA. 
7.15. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 5 contratação, 
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o 
contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-6 após a 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8. Os pregos ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis, observado o intervalo mínimo 
de 09 (nove) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, e, quando for o caso, serão 
reajustados para mais ou para menos, pelo IPCA, INPC fornecidos pelo IBGE. 
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8.1. 0 reajuste sera precedido de solicitação da empresa Contratada, acompanhado de demonstração 
analítica de alteração dos custos, por meio da apresentação dos cálculos para apreciação e conferência do 
Contratante, devendo o Contratado requerer o reajuste antes da prorrogação, evitando assim a preclusão 
do seu direito de reajustamento. 

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA 

9. Não sera exigida Garantia para esta contratação. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

• 

• 

10. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão h conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Anapurus, conforme abaixo: 

01 Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 2001 
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.0.0 Outras 
Despesas Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

11. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

a) 0 não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
b) 0 cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Câmara Municipal de Anapurus a comprovar a 

impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos estipulados; 
d) 0 atraso injustificado no inicio dos serviços; 
e) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação h Câmara Municipal de Anapurus; 
f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital 
e no contrato; 
0 desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

h) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 19 do art. 67 desta Lei; 
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
j) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execução do contrato; 
I) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas, 

pela autoridade superior; 
m) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido no art. 65, § 19 da Lei Federal 8.666/93; 
n) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Câmara Municipal de Anapurus, por prazo 

superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação, da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 

g) 
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casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

o) 0 atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes dos 
serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação, da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato; 

q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

ID) 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
I) contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

11.3. 0 contrato poderá ser alterado, mediante a celebração de termos aditivos, e rescindido unilateralmente 
pela Administração na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos art. 77 a 80, Lei n°. 8.666/93, em 
sua redação atual, ou, de comum acordo entre as partes, mediante aviso prévio, com antecedência minima 
de 30 (trinta) dias. 

11.4. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial ou 
extrajudicial, obedecido as situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei 8.666/93 em sua atual 
redação. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12. A execução dos serviços sera acompanhada por fiscais designados por esta administração, que promoverá 
o acompanhamento e a fiscalização da sua execução e o seu prazo, recebendo e certificando a nota 
fiscal/fatura do serviço correspondente, ficando a contratada responsável por todo e qualquer dano causado 
ao patrimônio da administração ou a terceiros, decorrente do não cumprimento das observações constantes 
neste Termo. 

12.1. 0 responsável pela fiscalização deverá observar na integra os procedimentos descritos nos §§ 1° e 2° 
do Art. 67 da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

12.2. Esclarecer as dúvidas e questões pertinentes a prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem 
como as interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou 
profissionais eventualmente contratados pelo Contratante. 

12.3. Quando houver necessidade o gestor deverá emitir notificações para a CONTRATADA. 

12.4. Paralisar e/ou solicitar a correção de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com 
o plano ou programa de manutenção, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato. 

12.5. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive de terceiros, 
por qualquer irregularidade cometida. 
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12.6. Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados 
ou inaplicáveis aos serviços. 

12.7. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 
qualidade dos serviços objeto do contrato. 

12.8. Exercer rigoroso controle sobre a periodicidade de execução dos serviços, aprovando os eventuais 
ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

12.9. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como atestar e encaminhar para 
pagamento as faturas emitidas pela Contratada. 

Í 
411) 12.10. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados em conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Termo de Referência. 

12.11. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto 
do Contrato. 

12.12. Solicitar a substituição de qualquer empregado da Contratada que embarace ou dificulte a ação da 
fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos serviços. 

12.13. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser 
invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços. 

12.14. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e 
anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

• 
12.15. 0 Relatório de Serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes à execução 
dos serviços, conclusão e aprovação, indicações sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para 
substituição de materiais e equipamentos, irregularidades e providencias a serem tomadas pela Contratada 
e Fiscalização. 

12.16. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas 
a seus superiores em tempo hábil para a aprovação das medidas cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PUBLICAÇÃO 

13. Conforme disposto na Lei Federal n'2 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela 
Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado no Diário 
Oficial do Município de Anapurus na forma de extrato, como condição de sua eficácia. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES: 

14. Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no presente contrato será feita 
através de termos aditivos. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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15. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto, a Câmara Municipal de Anapurus poderá sujeitar a 
empresa adjudicatária às penalidades seguintes: 

• 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta, no caso de inexecução total da obrigação; 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte não cumprida, no caso de inexecução 

parcial da obrigação, inclusive no caso de reposição do objeto rejeitado; 
d) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do 

fornecimento do objeto desta licitação, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal de Anapurus, por prazo não superior a 2 (dois) anos, em função da natureza e da gravidade 
da falta cometida, conforme previsto: no art. 87, inciso III da Lei Federal n2 8.666/93, art. 72 da Lei 
10.520/02, Resolução N. 2 /2015 e Leis subsidiárias; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Câmara Municipal de Anapurus, 
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 

15.2. Quando o proponente não assinar o contrato ou não retirar o empenho na forma estabelecida, estará 
sujeito à multa da alínea "a" e 6 penalidade da alínea "e" ou alínea "f", além de decair o direito 6 execução 
do objeto. 

15.3. As sanções administrativas poderão ser aplicadas sem prejuízo da cobrança de perdas e danos e das 
ações penais cabíveis. 

15.4. As multas aplicadas serão descontadas do pagamento devido pela Câmara Municipal de Anapurus, não 
sendo possível, deverão ser recolhidas pelo licitante em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena 
de cobrança judicial. 

15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que 
lb assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n2

8.666/93. 

15.6. As penalidades serão aplicadas diretamente pelo órgão, através do ordenador da despesa, sem prejuízo 
das sanções cíveis ou penais cabíveis, ou de processo administrativo. 

15.7. 0 proponente será cientificado, por escrito, da penalidade aplicada, ficando com o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para, se o desejar, recorrer a Câmara Municipal de Anapurus. 

15.8. A suspensão de participar em licitação e contratar com a Câmara Municipal de Anapurus, além das 
penalidades civil, penal e criminal, poderá ser também aplicada àqueles que: 

a) Retardarem a execução do Pregão; 
b) Apresentarem declaração ou qualquer documento falso, fraudado ou cometerem fraude fiscal; 

15.9. Aliciar demais concorrentes ou formar conluio entre interessados. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
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16. 0 presente contrato fundamenta-se nas Leis n9 10.520/2002, n2 8.666/1993, Resolução n. 176/2015 e 

vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Presencial n.2 001/2021/CMAN, constante do Processo 

Administrativo n. 00.00.001/2021, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORO: 

17. Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo entre 
as partes, o Foro da comarca de Anapurus - MA, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Anapurus - MA 25 de Margo de 2021. 

M C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA — ME 
(TEIXEIRA E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL) 

CELSO MENDONÇA FILHO — Sócio Administrador 
Pela Contratada 

TESTEMUNHAS: 

(1) 

CPF n2 

(2) 

CPF n2 
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RESENHA DE CONTRATO 

RESENHA DE CONTRATO N° 004/2021- REF. Pregão 
Presencial N° 001/2021/CMAN - PARTES: A Camara Municipal 
de Anapurus - MA, como CONTRATANTE, inscrita no CNPJ 
12.121.042/0001-60 e a Empresa MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL LTDA — ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL), 
CNPJ: 17.424.121/0001-63; OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de Consultoria em 
Contabilidade Pública para manutenção das atividades da Camara 
Municipal de Anapurus-MA; VALOR MENSAL: R$6.500.00 (seis 
mil e quinhentos reais). PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 meses; 
VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01 
Legislativa — 01. 031 Ação Legislativa — 01 031 0001 
ADMINISTRAÇÃO GERAL — 01 031 0001 2001 
MANUTENÇÃO E FUNC. DA CÂMARA LEGISLATIVA; 
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES; 3.3.00.0.0 Outras Despesas 
Correntes - 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa 
Juridica, Camara Municipal de Anapurus (MA), 25 de mat-go de 
2021. Ademar Esteves de Santana — Presidente da Camara 
Municipal. 
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ORDEM DE SER VIÇO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021/CMAN 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA. 
AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 10.520/2002 e 8.666/93. 

A Camara Municipal de ANAPURUS/MA, representada por seu Presidente, abaixo assinado, 
autoriza a empresa MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA — ME (TEIXEIRA 
E MENDONÇA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL), inscrita no CNPJ n°. 
17.424.121/0001-63, estabelecida na RUA PROF ARLETE LAGO SERRA/RUA 24, Na 12, 
BAIRRO COHAMA, CEP: 65.073-830, CIDADE DE SÃO LUÍS (MA), doravante denominada 
CONTRATADA, a executar o serviço objeto do Pregão Presencial n° 001/2021/CMAN, conforme 
discriminado abaixo: 

ITEM EMPRESA VALOR MENSAL VALOR TOTAL CONTA CORRENTE 

01 

MC ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL 
LTDA — ME (TEIXEIRA E 
MENDONÇA ASSESSORIA E 
CONSULTORIA CONTABIL) 

R$6.500,00 
(seis mil e 

quinhentos reais) 

R$58.500,00 
(cinquenta e oito mil 
e quinhentos reais) 

Agência: 2771-5 
Conta Corrente: 42000-x 

Banco do Brasil 

VALOR CON1RATADO: RS58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). 

Publique-se por afixação no local de costume. 

Anapurus (MA), 26 de março de 2021 

AmPu" 
ADEMAvettritE diStalgigN TANA 

dente 

Publicada em 26/03/2021 por afixação no átrio da Câmara Municipal, em local de amplo e fácil acesso ao público. 


