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ESTADO DO MARANHÃO 
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Avenida Presidente Médici, s/nº, Centro 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/CMAN 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00.16.02.1/2022 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022 

 

 

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, que entre si fazem, de um lado como 

Contratante a Câmara Municipal de ANAPURUS - MA, situada na Avenida Presidente Médici, s/nº, 

Centro, ANAPURUS - MA, CEP: 65.525-000, inscrita no CNPJ N.º 12.121.042/0001-60, 

representada pelo Vereador ADEMAR ESTEVES DE SANTANA, Presidente da Câmara Municipal 

de Anapurus, portador do RG 000058786096-0 SSP/MA, CPF 813.409.403-10, residente nesta 

cidade de Anapurus, e do outro, a empresa D. S. DA SILVA SERVIÇOS (D. S. SERVIÇOS & 

CONSULTORIA), com sede na AV PARAIBANO, RESIDENCIAL PINHEIRO, CASA 03, Nº 03, 

BAIRRO GUANABARA, CEP: 65.690-000, COLINAS – MA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

35.864.656/0001-37, neste ato representado por seu proprietário, o Sr. DELCIMAR SANTOS DA 

SILVA, portador do CPF Nº 029.943.763-93 e RG Nº 0295969020059 SSP/MA, tem entre si ajustado 

o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 

21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria nas áreas 

de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitação e contratos, de interesse desta 

Câmara Municipal de ANAPURUS/MA, conforme descritos no Anexo I, do Projeto Básico, nas 

especificações lá definidas, que juntamente com a proposta vencedora, integram este Contrato, 

independente de transcrição, compreendendo os seguintes serviços: 

Os trabalhos de consultoria serão prestados de forma continuada, e constituir-se-ão de orientação 

técnica ao gestor e aos agentes administrativos, na área de licitações e contratos administrativos que 

envolve a Administração Pública Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

São Condições gerais deste contrato: 

2.1. Este contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios de Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, da Lei 

8.666/93. 

 

2.2 A Câmara reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos 

preços ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

2.3 Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, 

cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA 
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com terceiros, sem autorização prévia da Câmara, por escrito, sob pena de aplicação da sanção, 

inclusive rescisão contratual. 

2.4 Qualquer tolerância por parte da Câmara, no que tange ao cumprimento das obrigações ora 

assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, 

novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste contrato e 

podendo a Câmara exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

2.5 Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade 

entre a Câmara e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA 

designadas para a execução dos serviços. 

CLÁUSULA TERCEIRA – ATIVIDADES INERENTES A ÁREA DE LICITAÇÕES 

• Analises e/ou elaboração de minutas de editais de licitações, contratos e atas de registro de 

preços, através de modelos compatíveis com a Legislação em vigor. 

• Acompanhamento e assessoramento nas sessões públicas de julgamento das habilitações 

e propostas de preços, para todas as modalidades licitatórias. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

4.1. DO CONTRATANTE: 

• Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato; 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais; 

• Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

• Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

• Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

• Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na contratação. 

 

4.2. DO CONTRATADO: 

• A CONTRATADA deverá fornecer os serviços, de boa qualidade, dentro das normas técnicas 

estabelecidas; 

• A CONTRATADA é responsável pela garantia da qualidade dos serviços fornecidos, 

ficando a seu encargo o controle e a fiscalização conforme as exigências legais; 

• O serviço deve ser executado por intermédio de prestação de serviços técnicos especializados 

em cumprimento às normas técnicas; 

• Prestar assessoria e orientações ao setor de licitações quanto a elaboração dos editais de 

licitação, modalidades de licitações, termo de referência e publicações. 
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• Orientar a comissão permanente de licitação quanto ao julgamento das propostas, elaboração 

de atas e demais procedimentos; 

• Orientar e acompanhar os pregões realizados pela Câmara; 

• Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do 

adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 

depósitos do FGTS; 

• O descumprimento das condições estabelecidas no presente Termo sujeitará às penalidades 

previstas na Lei 8.666/93; 

• Não será admitida recusa da prestação de serviços por parte da Contratada em decorrência 

de sobrecarga da sua capacidade de atendimento. 

• Disponibilização de um profissional técnico para ficar à disposição da Câmara Municipal, 

quando solicitado, para atuar junto ao Setor de Licitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

O valor mensal do presente Contrato é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), perfazendo o valor global de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referente a 12(doze) meses, em conformidade com a proposta de 

preços assinada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo: 

 

01 DISCRIMINAÇÃO QUANT./ 
MÊS 

V. UNIT. V. TOTAL 

 Contratação de empresa para a prestação de serviços de consultoria nas 

áreas de licitações e contratos administrativos, junto ao setor de licitação 

e contratos, de interesse desta Câmara Municipal de ANAPURUS/MA., 

para o exercício de 2022: 

• Analise e consultoria referente a sistemática aplicada as 

diversas modalidades licitatórias; 

• Elaboração de minutas de editais e contratos; 

• Orientação na elaboração dos termos de referencia; 

• Analise e acompanhamento de processo de compras; 

• Analise e acompanhamento de procedimentos licitatórios; 

• Acompanhamento  e    analise    de    sessões,  referentes  

aos  procedimentos licitatórios; 

• Acompanhamento e formulação de documentos referentes à 

Comissão Permanente de Licitações, incluindo Pregões. 

• Elaboração e acompanhamento de Convites; 

• Elaboração e acompanhamento de Tomadas de Preços; 

• Elaboração e acompanhamento de concorrências públicas; 

• Elaboração e acompanhamento de Dispensa de licitações; 

• Elaboração, acompanhamento e assessoria em pregões; 

• Acompanhamento de inclusão de dados relativos ao SACOP; 

• Elaboração de termos de referencia e analise técnica de 

manifestações, impugnações e demais atos ocorridos durante a 

realização dos procedimentos licitatórios em suas fases 

respectivas; 

• Acompanhamento presencial, com atendimento em horário 

comercial  junto à sede da licitante 03(três) dias alternados na 
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60.000,00 
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semana (in loco); 

• Assessorar e acompanhar procedimentos de orientação e 

execução de serviços de natureza técnica, verificando a 

regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da 

legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; 

• Atendimento às exigências previstas em atos normativos, 

elaboração de termos de referencia, recursos e justificativas 

junto aos órgãos competentes e bem como de eventuais 

procedimentos oriundos de fiscalização; 

• Orientações em licitações e Contratações Públicas.; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VINCULAÇÃO - Integram o presente Contrato, independente de 

transcrição: 

I – Projeto Básico; 

II – Proposta e documentos anexos na presente licitação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente Contrato será de 10 meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados de forma contínua e se iniciará após assinatura do Contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação dos serviços ocorrerá 03(três) dias na semana, 

alternados, na sede da Câmara no horário das 08h00min às 12h de segunda a sexta, ou em local 

indicado por ela. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os serviços que não puderem ser executados nos termos do 

parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá informar o local de execução e uma vez informado o 

local, só poderá haver modificação do mesmo mediante aceitação da CONTRATANTE, e se o novo 

local da prestação de serviços estiver nas condições adequadas para a execução dos serviços. 
 
 

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO 

O recebimento dos serviços será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Câmara Municipal de ANAPURUS-MA, rejeitará, no todo ou 

em parte, os serviços prestados em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações 

e condições do Edital, da proposta de preços e deste contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 

civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

O acompanhamento e fiscalização do objeto desta contratação serão exercidos por meio de 

representante (denominado fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais 

compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem determinando o que for necessário à 

regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência 

a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias após o recebimento 

definitivo do objeto, por meio de transferência bancária emitida em nome do proponente vencedor 

no Banco do Brasil, Agência: 1312-9, Conta Corrente: 32.041-2. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal 

discriminativa, indicando os quantitativos e preços unitários e totais de cada tipo de serviço 

prestado, acompanhada das CND de FGTS, INSS, Trabalhista e Receita Federal e Estadual. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, e 

solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de Tesouraria, o qual encaminhará ao 

Controle Interno para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos 

ao pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das 

obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3o, Lei n° 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos quando 

a legislação assim exigir. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços fixados para prestação do objeto deste Contrato, serão fixos e irreajustáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
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Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contratado, procedendo-se à 

revisão do mesmo, a qualquer tempo, em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com 

consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá formular à Administração requerimento para 

revisão do contrato, comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planilha de custos 

comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão, 

demonstrando a repercussão financeira sobre o valor pactuado. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A planilha de custos referida no parágrafo primeiro deverá vir 

acompanhada de documentos comprobatórios, tais como, notas fiscais de matérias-primas, de 

transporte de mercadorias, lista de preços de fabricantes, alusivas à época da elaboração da proposta 

e do momento do pedido de revisão do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária seguinte: 

01 Legislativa; 01 031 Ação Legislativa; 01 031 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL - 01 031 

0052 2002 0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA - 3.0.00.00 DESPESAS 

CORRENTES; 3.3.00.00 Outras Despesas Correntes - 3.3.90.35 Serviços de Consultoria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não retirar a nota de empenho ou não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará 

o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com esta Câmara, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste 

edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades: 

 

a) Multa de: 
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I. 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor da contratação em decorrência da não entrega 

dos serviços, sem justificativa, no momento da solicitação, por cada recusa observada. Em 

caso, de reincidência a multa será aplicada em dobro; 

II. 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, limitada a incidência 

a 15 (quinze) dias, no caso de suspensão do fornecimento dos serviços. Após o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, se configurará, nessa hipótese, inexecução parcial 

da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

III. 0% (dez por cento) sobre o valor da contratação por suspensão no fornecimento por 

período superior ao previsto no item “II”, da alínea “b", e por ocorrência de fato em 

desacordo com o estabelecido no edital, anexos e neste contrato ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

IV. 5% (quinze por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com 

esta Câmara Municipal, poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As 

penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas neste Edital serão descontadas, após regular 

processo administrativo, dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao CONTRATADO 

ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o CONTRATADO 

obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da 

notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a 

CONTRATANTE, sob pena de cobrança judicial. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem 

prorrogação nos casos e condições especificados no § 1o do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo 

considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser 

formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, 

anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA. 

PARÁGRAFO OITAVO - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da 

oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 
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A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da 

Lei 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal. 

 

PAIRÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo 

Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 

QUALIFICAÇÃO 

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

Licitação em epígrafe e neste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS 

OMISSOS 

 

Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão 

ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e 

demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 

Este Contrato entrará em vigor após assinatura e publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Estado ou do Município, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O presente contrato é regido pela Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06 e demais diplomas legais. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser 

com prévio e expresso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, 

devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado ou do Município. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO 
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Fica eleito o Foro da cidade de ANAPURUS-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente instrumento. 

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e 

um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

ANAPURUS - MA, 11 de março de 2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1._________________________________                                                                                                                                                                        

CPF: ______________________________ 

2._________________________________ 

CPF: ______________________________ 

 

 


