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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL  

 

  

PREGÃO N.º 02/2019- CMSL/MA  

Razão Social:  

 

CNPJ/MF nº:  

Endereço:  

 

E-mail:  

Cidade/Estado:  

Telefone/Fax:  

Pessoa para contato:  

CPF:  

Retiramos, através do acesso à página http://camara.slz.br// (Licitações), nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ____________, ______ de ___________________ de _____.  

 

 

                             __________________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor (a) Licitante,  

 

Objetivando comunicação futura entre a CMSL/MA e essa empresa, solicitamos a 

Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, 

à Comissão Permanente de Licitação – Pregão, por meio do e-mail: 

licitação@camara.slz.br.  

 

O não encaminhamento do recibo exime a Pregoeira e Equipe de Apoio da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 

como de quaisquer informações adicionais.  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1858/2019- CMSL/MA 

 

EDITAL  

 

 

A CÂMARA MUNICPAL DE SÃO LUIS/MA, através de sua pregoeira designada 

pela Portaria nº. 003 de 18 de janeiro de 2019, levar ao conhecimento dos 

interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 

MENOR POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, bem como, 

nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, da Lei Federal nº. 8.666/1993 e demais 

normas pertinentes à espécie. A sessão pública de realização do presente Pregão 

terá início às 09h:00min do dia 10 de maio de 2019, devendo os envelopes 

contendo as Propostas de Preços e a Documentação de Habilitação para o objeto 

definido neste Edital e respectivos Anexos serem entregues e abertos no Auditório 

do Câmara, localizado na Rua da Estrela, n. 257 – Bairro Centro – Praia Grande, 

São Luís/Maranhão. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o 

recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão 

Presencial será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e 

local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da Pregoeira 

em contrário. A autenticação de documentação pela CPL/CMSL/MA, bem como, a 

obtenção do presente Edital ocorrerá em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 

09h00min às 17h00min, até o último dia útil anterior à data de realização do 

certame. 

 

1- OBJETO 

 

1.1- O presente Pregão tem por finalidade a contratação de empresa 

especializada na prestação dos serviços de buffet e organização de eventos 

para as atividades  instituídas pelo Cerimonial da Câmara Municipal de São 

Luís, consoante especificações e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, conforme as especificações e descrições constantes no Termo de 

Referência, Anexo I, deste Edital. 
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1.2- Valores de referência: 

 

ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
 

UND QUANT VALOR  
MÉDIO 

UNIT  
R$ 

 
 
 

VALOR 
MÉDIO 
 TOTAL 

R$ 
 

LOTE  I BUFFET 

 
01 

COFFE BREAK – CARDÁPIO – 
Croissant, mini-quiches diversos, mini-
coxinha(simples ou com catupiry), mini-
beiruti de presunto e queijo, bolo de 
tapioca, pão de queijo, berinjela em 
pasta em torrada em pão sírio, pasteis 
folhados, rocambole salgado, mini-
enrolado de salchicha, quibe, esfirra, 
empadão, pão delicia (recheado com 
requeijão) pão de metro, tabua de frios 
com queijo prato, mussarela, queijo 
branco fresco, ricota, tomate seco, 
presunto de peru defumado, presunto de 
peru light, salame, blanquet de peru, 
biscoitos variados(amanteigados, agua 
e sal, chocolate), mini - sanduiche 
natural, mini-pizza, mini canapês, cesto 
de pães variados, patês 
diversos(presunto, frango, carne, peito 
de peru), opções variadas, sendo 
mínimo 02 tipos dentre as seguintes: 
sonho doce de leite, bolos variados 
(banana, chocolate, macaxeira), frutas 
variadas fatiadas(melão, melancia, 
manga, kiwi, morangos etc.)Rocambole 
doce, mini-pudim.  
Bebidas: Agua com e sem gás, 
refrigerantes variados, coca cola, Fanta, 
guaraná antártica (light e diet). Sucos 
variados (mínimo de três tipos). Café 
preto, café com leite, leite, chocolate 
quente, chás variados, cappuccino e 
agua de coco. 

 

UND 

 

 

3000 

 

R$44,00 R$132.000,00 
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02 
COQUETEL – CARDÁPIO – Salgados 
fritos variados sendo no mínimo 10 
(dez), tipo dentre as opções: coxinhas, 
quibe frito, rissoles,  camarão 
empanado, patinha de caranguejo, 
bolinha de queijo e presunto, bolinha de 
bacalhau, cartucho de camarão, pastel 
húngaro, pastel de carne, folheado de 
queijo, esfiha de carne, empada de 
frango e camarão, espetinho de frango 
com manga, tortinha de palmito, 
profiteroles salgado, quiche lorraine, 
canapé de tomate seco, tartelete de 
bacalhau ou caranguejo. 
Bebidas: Agua com e sem gás, 
refrigerantes variados, coca cola, anta, 
guaraná antártica, sprite (light e diet). 
Sucos variados (mínimo de três tipos), 
coquetel de  frutas sem álcool, agua 
mineral de coco. 

 

 

 

UND 

 

 

 

 

1500 

 

 

R$81,00 

 

R$121.5000,00 

 
03 ‘REFEIÇÃO TIPO  1 - Durante os 

eventos deverão ser servidos em 
quantidades suficientes para atender a 
contento todos os convidados as 
seguintes bebidas, entradas, almoços e 
jantares:  
Almoço: 02 (dois) tipos de salada (verde 
e de legumes),02(dois), tipos de arroz: 
branco e temperado (cuxá, a grega, 
brócolis, couve), 01(uma) massa (opção: 
espaguete, fusilli, lasanha, ravioli); 02 
(dois) tipos de pratos quentes: opções 
frango, carne, peixe, peru, camarão; 
Refrigerantes variados; Água mineral 
com e sem gás; água de coco. Sucos 
variados (no mínimo três tipos); 
refrigerantes variados, coca cola, anta, 
guaraná antártica, sprite (light e diet).  

 
 

UND 
 
 

 
2000 

 
R$79,00 R$158.000,00 
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04 REFEIÇÃO TIPO  2: Canapés finos 
variados sendo no mínimo 05(cinco) 
tipos dentre as opções ( canapés de 
tomate seco, canapé de frango 
defumado, voul-au-vant de camarão, 
voul-au-vant de bacalhau, quibe de 
forno, esfirra, rissole de carne, bolinha 
de queijo, palitinho de camarão, coxinha  
de frango, palitinho de camarão, 
empada de frango e camarão. Dois  
tipos de salada (verde e legumes), tipos 
de arroz: branco e temperado (cuxá, a 
grega, brócolis, couve), 01(uma) massa 
(opção: espaguete, fusilli, lasanha, 
ravioli); 02 (dois) tipos de pratos 
quentes: opções frango, carne, peixe, 
peru, camarão; Sobremesa: Sendo no 
mínimo 03(três) tipos dentre as opções: 
mousse de maracujá, bacuri, cupuaçu, 
chocolate e limão. Pavé, taça da 
felicidade, torta geladas variadas, pudim 
de leite, doces em compota variados.  
Bebidas: Refrigerantes variados; Água 
mineral com e sem gás; Água de coco. 
Sucos variados (no mínimo três tipos); 
refrigerantes variados, coca cola, fanta, 
guaraná antártica, sprite (light e diet).  

 
UND 

 

 

1200 

 

 
R$109,20 

 
R$131.040,00 

LOTE II ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

01 DECORAÇÃO 01: Arranjos de flores 
naturais para decoração das áreas de 
circulação, com arranjo contendo altura 
de 80cm, desconsiderado o 
suporte/vaso (lírios, astromélias, 
strelitzias, anturios, helicônias ou rosas, 
ruscos, eucaliptos), em vasos de vidro 
e/ou taças de vidro. Obs. I: Arranjo 
contendo, no mínimo, 100 galhos de 
flores. 

 
UND 

 

 

35 

 

 
R$776,67 

 
R$27.183,33 
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02 

 
DECORAÇÃO 02: Os arranjos de flores 
naturais devem ter, além da folhagem 
do arranjo, rosas, tulipas, lírios, flores do 
campo, margaridas, copos de leite, de 
acordo com a solicitação e devem dispor 
de uma estrutura de fixação segura, tais 
como vasos, e estrutura de metal; 
Toalhas para mesa de auditório, 
incluindo toalha (tamanhos 7m x 2m e 
9m x 2m), e sobre-toalha, em cor a ser 
definida conforme a necessidade do 
evento e a solicitação; A toalha de mesa 
mencionada neste termo de referência 
devem ser em tecido do tipo gorgurão, 
oxford, rústico ou jacá, e as sobre-
toalhas devem ser em tecido tipo 
organza ou voal com tipo e cor a ser 
definida de acordo com a natureza do 
evento e a solicitação, guardanapo de 
tecido, mobiliário sofás. 
 

UND 
 

30 

 

R$1.590,00 R$47.700,00 

03 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO; 
Espaço físico acessível, próprio para 
realização eventos localizada  informado 
previamente pela Contratante a cada 
evento, com capacidade para, no 
mínimo 100(cem) e no máximo 1500(mil 
e quinhentas) pessoas. Ambientado, 
limpo, que atenda as exigências e 
qualificações sanitárias, arejado, com 
ventilação adequada, com área para 
estacionamento, banheiros masculinos e 
feminino, com sabonete liquido, papel 
higiênico e papel toalha e todos os 
matérias de higiene necessários, higiene 
e apoio de acordo com a necessidade 
do evento. O espaço deverá ter acesso 
de pessoas com deficiências físicas e 
de mobilidade reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIÁRIAS 

 

40 

 

R$8.400,00 R$336.000,00 

04 
LOCAÇÃO DE CADEIRAS 
PLÁSTICAS: locação de cadeiras 
plásticas (PVC), sem braço, na cor 
branca, dimensões (comprimento x 
largura x altura)510x430x900mm, peso 
suportado aproximadamente 140kg. 

 
UND 

 

 

 

7000 

 
 

R$10,37 R$72.566,67 
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05 
LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY: 
locação de cadeiras Tiffany madeira 
com almofada, sem braço dimensões 
(altura 90 / profundidade 40/largura 
45,25) peso comportado 150 kg. 

 

UND 
 

 

2000 

 

R$16,83 R$33.666,67 

06 
 LOCAÇÃO DE MESAS 
QUADRADRAS PLÁSTICAS: locação 
de mesas (PVC), sem braço, na cor 
branca, dimensões (comprimento x 
largura x altura) 700x700x720mm. 

 

UND 
 

 

2000 

 

R$17.50 R$35.000,00 

07 LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 1: locação 
de palco como dimensões 13m x 11x 
08m(LxPxA), modelo a ser definido, 
estrutura toda em aço galvanizado, 
coberta branca em lona vulcanizada 
com olhos, lonas laterais e fundo 
fechados, piso com 02m de altura do 
chão, todo em ferragem 50x50 e 
compensado de no mínimo 15mm, 
sendo ainda completamente  revestido 
com carpete, camarim medindo no 
mínimo 5mx 5m com ar condicionado). 
Estrutura para P. A Fly A montagem 
deverá estar concluída com no mínimo 6 
horas antes do inicio do evento, 
desmontagem máximo 1 dia após o 
evento.Esse tipo de palco precisa 
colocar house mix para mesa de P. A e 
monitor.  

UND 
 

04 

 

R$15.013,33 R$60.053,33 

08 LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2:  
locação de palco como dimensões 6m x 
6x 08m(LxPxA), modelo a ser definido, 
estrutura toda em aço galvanizado, 
coberta branca em lona vulcanizada 
com olhos, lonas laterais e fundo 
fechados, piso com 02m de altura do 
chão, todo em ferragem 50x50 e 
compensado de no mínimo 15mm, 
sendo ainda completamente  revestido 
com carpete, camarim medindo no 
mínimo 3mx 3m com ar condicionado). 
A montagem deverá estar concluída 
com no mínimo 6 horas antes do inicio 
do evento, desmontagem máximo 1 dia 
após o evento. 
 
 

UND 
 

10 

 

R$13.333,33 R$133,333,33 
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09 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO 
PALCO PARA APRESENTAÇÃO DA 
BANDA DE GRANDE PORTE, 
CONFORME ABAIXO TIPO 1: locação 
de equipamento montada rigorosamente 
sob demanda, de acordo com o rider 
técnico determinado pela equipe  de 
produção técnica, iluminação 
profissional digital com 15 canhões Par 
64, 10 ACL PAR 56, 4 mini brut 4000w, 
5 moving read 575w, 5 moving read 
beam, 15 PAR Led 3w, 2 atomics 
3000w, 2 maquinas de fumaça com 
mesa e técnico. 

UND 
 

04 

 

R$12.400,00 R$49.600,00 

10 ILUMINAÇÃO TIPO 2: locação de 
equipamento de iluminação profissional 
digital com 6 canhões,  PAR 64, 4 
moving, 5 PAR LED 3w, 1 atomics, 1 
máquina de fumaça. Tipo configuração 
especial baseada em novas tecnologias, 
montada rigorosamente sob demanda, 
de acordo com o rider técnico 
determinado pela equipe de produção 
técnica. 

UND 
12 

 
R$6.433,33 R$72.200,00 

11 SONORIZAÇÃO TIPO 1: Sistema de 
som tipo P.A. Fly, P. A 48  montada 
rigorosamente sob demanda, de acordo 
com o rider técnico determinado pela 
equipe de produção técnica. 

UND 
4 

 
R$13,333,33 R$53.333,33 

12 SONORIZAÇÃO TIPO 2: Sistema de 
locação de som tipo P.A. Fly, P. A 18,  
12 caixas médio 6 graves, mesa de som 
32 canais, microfones cabos e conexões 
para instalações. 

UND 
20 

 
R$11.000,00 R$220.000,00 

13 

GERADORES: LOCAÇAO DE 
GERADORES DE ENERGIA 
ELETRICA GERADOR DE 180 KVA 
SILENCIADO: A montagem deverá esta 
concluída com no mínimo 06 (seis) 
horas antes do inicio do evento, 
abastecido por 6 horas ou de acordo 
com a duração do evento. 

UND 
12 

 
R$4.933,,33 R$59.200,00 
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14 BANHEIRO QUIMICO: Banheiro 
químico  individual portátil, com 
montagem, manutenção diária e 
desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto translucido, 
dimensões  de 1,16 de frente  x 1,22m 
de fundo x 2,10m de altura, composto 
de  caixa de dejeto, porta papel 
higiênico, piso antiderrapante, 
identificação  de ocupado, para uso do 
publico em geral. 

DIÁRIAS 
 

60 

 

R$386,67 R$23.200,00 

15 LOCAÇÃO DE BRINQUEDO: Pula – 
pula, piscina de bolinha. DIÁRIAS 

 

12 

 

R$776,67 R$9.320,00 

16 LOCAÇÃO DE TRIBUNA: locação de 
tribuna em acrílico. 
 
 

DIÁRIAS 
24 

 
R$353,33 R$8.480,00 

17 LOCAÇÃO DE PORTA-BANNER: Porta 
banner, medindo 150 x 90 cm, 
independentemente do número de dias 
de utilização contínua. 

UND 
50 

 
R$146,67 R$7.333,33 

18 

LOCAÇÃO DE RADIOS DE 
COMUNICAÇÃO: Rádio (tipo walk talkie 
ou similar) - com sistema de mãos livres 
e com pilhas novas e/ou carregadores 
de baterias e baterias reservadas, para 
utilização durante o período de 
montagem e realização do evento, de 
longo alcance mínimo de 8 km, clips, 
antena, bateria, carregador e fone de 
ouvido. 

UND 
60 

 
R$210,67 R$12.640,00 

19 

CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE 
CERIMÔNIA: profissional com 
experiência comprovada mínima de 3 
anos em locução de eventos e 
solenidades.  
 
 
 
 
 
 

DIÁRIAS 12 R$1.433,33 R$7.200,00 

19.1 

CONTRATAÇÃO DE 
RECEPCIONISTA: Profissional com 
experiência na atividade devidamente 
qualificado para o desempenho de suas 
funções, devidamente uniformizado.  

DIÁRIA 60 463, 33 27.800,00 
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19.2 

CONTRATAÇÃO DE GARÇON: 
Profissional com experiência 
comprovada em servir eventos  e   no   
trato   com   autoridades, devidamente  
uniformizado  e  com  honorários 
compatíveis  com  piso  sindical  da  
categoria.  O uniforme, cujo modelo 
deverá ser  aprovado, fornecido      em      
quantidade      e      qualidade 
necessárias  à  boa  e  adequada  
prestação  do serviço,    nos    seus    
aspectos    de    asseio    e 
apresentação visual, sujeito à 
aprovação.  
 

DIÁRIA 30 276,67 8.300,00 

19.3 

CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE 
APOIO: Profissional com experiências 
na atividade com postura adequada e 
trajando roupas bem discretas.  

DIÁRIA 30 246,67 7.400,00 

19.4 

CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA: 
Segurança desarmada para prestar 
serviços de vigilância e segurança do 
evento, devidamente qualificado e 
munido por equipamentos necessários 
ao desempenho de suas funções.  
 

DIÁRIA 60 686,67 41.200,00 

20 

LOCAÇÃO DE DATA SHOW 
PROJETOR – TELA NOTEBOOK: 
Projetor de multimídia de 15000 
ansilumens e 10000 de relação de 
contraste; Potência luminosa/brilho: 
15000 ANSI Lumens; Relação de 
contraste: 2000:1 Painel ótico: TFT/LCD; 
Resolução nativa: XGA (1024 x 
768)pixels; Relação de recuo da tela 
(Throw Ratio): 2.0 – 2.6:1 (p/ lente 
standard); Outras relações disponíveis 
com a substituição da lente: 1.35-1.8:1 e 
0.8:1; Padrões de vídeo: 
PAL/PALM/PALN/SECAM/NTSC/NTSC
4.43; Compatibilidade com computador: 
UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, 
SVGA, VGA, MAC; Alimentação: 220 
VAC (50/60 Hertz) Potência elétrica: 
1700 Watts; Carga térmica: 5800 BTUs; 
Taxa de ruído sonoro: 51 dB (em modo 
econômico); Dimensões (largura; altura; 
profundidade): (58,2; 25,2; 81,3)cm. 
Prever profissional para operar o 
equipamento. 

DIÁRIAS 
20 

 
508,33 10.166,67 
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21 

LOCAÇÃO DE VENTILADORES: 
Ventiladores de coluna, nas seguintes 
condições grades: Aço cromado com 
tratamento antiferrugem; Hélice: com 3 
pás de polipropileno natural; Diâmetro 
das hélices: 55 cm Diâmetro da grade 
de proteção: 60 cm; Controle de 
velocidade: rotativo; Potência do motor: 
200 w Voltagem: bi-volt Velocidade: 
1400 rpm Altura: 1,30 m (mínimo) e 1,95 
m (máximo) Consumo: 0,20 Kwh. 

DIÁRIAS 
20 

 
676,67 13.533,33 

22 

LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR: fixo 
sobre pedestal de 100 litros, fluxo de ar 
2760 m3/ hora, plástico retomoldado, 
com base e rodízio. 

DIÁRIAS 
20 

 
906,67 18.133,33 

23 

CONTRAÇÃO DE COMPUTADORES/ 
IMPRESSORAS COM ACESSO A 
INTERNET COM MATERIAL 
NECESSÁRIO: CARTUCHO E PAPEL 
– A 4: Computador com processador 
mínimo i3, HD 500 de GB, mouse óptico 
sem fio, teclado sem fio com controle de 
volume e teclas de atalho, 4GB de 
memória RAM, kit multimídia (webcam e 
microfones embutidos, alto-falantes 
integrados), placa de rede 
10/100/1000mbits e entradas USB, 
gravador de CD, leitora e gravadora de 
DVD e sistema operacional instalado e 
atualizado (Windows e Office 
atualizados). Monitor 20” em 
Widescreen HD, com iluminação auxiliar 
por LED e resolução de 1600x900. 
Com impressora laser colorida (com 
toners incluídos para todo o período e 
500 folhas de papel sulfite A4) mínimo 
36ppm. 
Estabilizador. Configuração mínima: 4 
saídas 110/220, 600VA; 

DIÁRIAS 
20 

 
776.67 15.533,33 

24 

CONTRATAÇÃO DE TRADUÇÃO 
SIMULTÂNEA INTERPRETE: 
Profissional treinado e capacitado para a 
realização de serviços de recepção, 
fluente na Língua inglesa e espanhola, 
uniformizado, com experiência 
comprovada, sujeito à aprovação. 
 
 

DIÁRIAS 
06 

 
2.900,00 17.400,00 
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25 

LOCAÇÃO DE ONIBUS/VEICULO: 
Ônibus Executivo com mínimo de 45 
lugares em perfeito estado de 
conservação, com GPS, com cinto de 
segurança em todos os bancos, ar 
condicionado, motorista com celular e 
uniformizado (terno e gravata), apto a 
identificar e recepcionar passageiros, se 
necessário. Prever estacionamentos e 
uma placa de identificação com os 
dados fornecidos pelo Contratante 
(nome do evento, logomarca) a ser 
posicionado no para-brisas do veículo 
com percurso de até 100 Km por 
contratação. 

UND 
15 

 
16.916,67 253.750,00 

26 

LOCAÇÃO PAINEL DE LED: 
Painel de LED de alta resolução - 
locação de painéis eletrônicos 
modulares, com capacidade para 
processamento de imagens estáticas e 
dinâmicas digital, P10mm, indoor ou 
outdoor. Incluir transporte, montagem, 
desmontagem e operação, além de 
equipamentos acessórios para controle 
e gerenciamento de imagens. 

DIÁRIAS 
12 

 
5.000,00 60.000,00 

27 

CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE: 
apresentar  metodologia, certificado de 
reconhecimento, ensino de alta 
qualidade com certificação de outras 
empresas, no ramo pertinente, para 
suprir as demanda da CMSL. 
 Metodologia Exclusiva Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com 
certificação ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de 
OHIO, nos EUA; 
 • E muito mais... 
Metodologia Exclusiva Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com 
certificação ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de 
OHIO, nos EUA; 
 • E muito mais... Metodologia Exclusiva 
Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com 
certificação ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de 
OHIO, nos EUA; 
 • E muito mais... 
Metodologia Exclusiva Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com 

DIÁRIAS 
12 

 
5.166,67 62.000,00 

28 

CONFECÇÃO DE MEDALHAS: 
Medalhas cunhada em bronze, com 
formato de disco, circunferência de 3,5 
(três e meio) centímetro de diâmetro e 
01(um) milímetro de espessura, 
circundado pela legenda “mérito 
Legislativo Simão Estácio da Silveira” 
e no verso a inscrição Homenagem da 
Câmara Municipal de São Luís, 
circundada por duas palmas em 
aberto; fita em cetim de 3,5(três e 
meio) centímetros de comprimento 
com duas cores: azul à esquerda e 
amarelo à direita (no sentido 
vertical).Roseta, nas mesmas cores da 
fita (azul e amarelo).Acompanha estojo 
revestido em corinho, na cor azul 
marinho com parte interna acolchoada. 

  

UND 
 

110 

 
410.00 

 
 

45.100,00 
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29 

DISCIPLINADOR DE FILA: em aço inox 
e pintura cromada, com fita retrátil de 
2m e 5cm de largura. 

UND 
 

100 

 
176,67 17.666,67 

30 

PRATICÁVEL: revertido de carpete, 
medindo 9m x 3m, altura 70cm com 
escada lateral e frontal.  

UND 
15 

 
1.760,00 26.400,00 

31 

TENDA 1: Estrutura para cobertura 
medindo 04m x 04m em ferro 
galvanizado e lona nigth and day, cor 
branca, altura 3m. 

DIÁRIAS 
20 

 
810,00 16.200,00 

32 

TENDA 2: Estrutura para cobertura 
medindo 06m x 06.m em ferro 
galvanizado e lona nigth and day, cor 
branca, altura 3m. 

DIÁRIAS 
20 

 
1.183,33 23.666,67 

33 

TENDA 3: Estrutura para cobertura 
medindo 10m x 10m em ferro 
galvanizado e lona nigth and day, cor 
branca, altura 3m 

DIÁRIAS 
12 

 
2.233,33 26.800,00 

 

2 – DA PARTICIPAÇÃO  

2.1 Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, desde que atendam a todas as 

exigências quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas, 

constantes deste Edital e seus Anexos.  

2.2 Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, empresas que:  

a) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e 

empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;  

c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;  

d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores 

públicos do Estado do Maranhão; 

e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o Estado do 

Maranhão, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o 

prazo da sanção aplicada; 

f) impedidas de licitar e contratar com a Câmara Municipal de São Luís, conforme 

art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 

g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, conforme art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado 

que não agem representando interesse econômico em comum; 

j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

3.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos 

(em separado dos envelopes n°.01 e 02): 

 

a) Certidão emitida pela Junta Comercial competente que comprove o 

enquadramento da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou 

Declaração da licitante, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para 

a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que está 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e suas alterações e artigo 14 da 

Lei Estadual nº 10.403/2015. 

 

b) tratando-se de representante legal: Formulário requerimento de empresário 

(empresa individual) ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com 

todas as suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura; 

 

c) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, 

ou Carta Credencial (Anexo II), no qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar 

todos os demais atos pertinentes a este Pregão, acompanhado do Formulário 

requerimento de empresário (empresa individual) ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações, ou ato 

constitutivo consolidado, devidamente registrado. 

 

c.1) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (vide anexo) 

deverão estar acompanhadas de cópia do documento que comprove os 

poderes do mandante para a outorga, dentre os indicados na alínea "c"; 

 

c.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 

(vide anexo) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 

credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, quantos 
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estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com permissão para 

outorgar poderes no que tange a sua representatividade. 

d) Cópia do Registro Geral (RG, Identidade) ou outro documento oficial que 

contenha foto do representante (legal ou procurador) da empresa interessada.  

e) Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação 

(vide anexo). 

 

3.2 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em 

original ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor 

da Comissão Permanente de Licitação-CPL, ou por publicação em órgão da 

Imprensa Oficial. 

 

3.3 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos 

de credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar 

preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante 

durante a sessão pública do Pregão. 

3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na 

proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 

preço.  

 

3.4 Após o credenciamento será declarada a abertura da sessão e não mais serão 

admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  

 

3.5 Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma 

empresa, bem como de um mesmo representante para mais de uma empresa.  

3.6 Os documentos de credenciamento serão conferidos pela Pregoeira, a cada 

Sessão Pública realizada. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES  

 

4.1 A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no local, dia e hora citados no preâmbulo deste edital, após o 

Credenciamento, e serão entregues pelo licitante credenciado ou pelo seu 

representante legal, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente 

fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

 

ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO Nº. 02/2019-CPL/CÂMARA/MA 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

NOME FANTASIA DA EMPRESA  
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ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

PREGÃO Nº. 02/2019-CPL/CÂMARA/MA 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

NOME FANTASIA DA EMPRESA  

 

4.2 Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 

4.3 Não serão consideradas propostas apresentadas por internet ou fac-símile.  

4.4 Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO” será rubricado pela Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes 

credenciados das licitantes. 

4.5 Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original 

ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Comissão Setorial de Licitação – CPL, ou publicação em órgão da imprensa oficial.  

4.6 Os documentos contidos nos envelopes nº. 01 e nº. 02 deverão, de preferência, 

estar numerados sequencialmente e na ordem indicada neste Edital. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

5.1 A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em 

papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente 

datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante 

proponente, com o seguinte conteúdo: 

 

a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, 

endereço completo, telefone, endereço eletrônico e fax, este último, se houver, 

para contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, 

agência e conta corrente para fins de pagamento; 

 

b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, número do CPF, 

RG e cargo na empresa; 

 

c) Proposta de preço com indicação do preço unitário e total para cada item em 

algarismo, e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no 

máximo dois algarismos após a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas 

incidentes, essenciais para a entrega dos materiais do objeto deste Pregão; 

 

d) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação; 

 

e) Prazo de entrega: o objeto contratado será entregue de forma imediata, no 

máximo de 20 (vinte) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento; 
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f)  Local de Entrega: Sede da CMSL/MA, situada na Rua da Estela, n. 257 – 

Centro-Praia Grande, São Luís – Maranhão; 

 

5.2 Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos 

diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e 

obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Pregão. 

 

5.2.1 A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no 

item 5.2, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a CMSL/MA, nem 

poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 

a CMSL/MA.  

 

5.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da Proposta escrita, seja 

com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação 

dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes 

erros formais, alterações essas que serão avaliadas pela Pregoeira.  

 

5.4 A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não 

afete o conteúdo ou a idoneidade da Proposta não será causa de desclassificação.  

 

5.4.1 La Pregoeira poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com 

base no valor unitário, e poderá incluir o preço global da Proposta, se faltar. 

 

5.4.2 Caso algumas das informações descritas no item 5.1, alíneas “a” e “b”, não 

constem da Proposta, poderão ser encaminhadas posteriormente. 

 

5.4.3 Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega do objeto desta 

licitação sejam omitidos na Proposta de Preços, a Pregoeira entenderá como 

sendo iguais aos previstos no item 5.1, alíneas “d” e “e”, respectivamente.  

 

5.5 Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de 

validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. A 

CMSL/MA poderá solicitar prorrogação por mais 60 (sessenta) dias antes de findo 

o prazo de validade.  

 

5.6 A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para 

efeito de julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não 

lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  
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5.7 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  

 

5.8 Não se admitirá Proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

5.9 Não se admitirá Proposta que apresentar alternativa de Preços.  

 

5.10 Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.  

 

5.11 Após a apresentação da Proposta de Preços não caberá desistência, salvo 

por motivo justo decorrente de fatos supervenientes e aceitos pela Pregoeira.  

 

5.12 O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades 

estabelecidas neste Edital, no item 9.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do 

Termo de Referência e na Cláusula oitava do contrato. 

 

5.13 Antes de passar ao exame da documentação de habilitação da licitante 

detentora da proposta classificada com o menor preço, depois de encerrada a 

etapa competitiva, a Pregoeira poderá consultar, para verificar eventual 

descumprimento de condições de participação, os seguintes cadastros:  

 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria - Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

 

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

 

5.13.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 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.  

5.13.2 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira excluirá sumariamente do 

certame a licitante, por falta de condição de participação. 

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
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6.1 Os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, 

deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope 

nº. 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, contendo os seguintes 

documentos referentes à: 

6.1.1 Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação:  

a)      Formulário do Empresário, no caso de Empresa Individual;  

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 

Pessoa Jurídica, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 

em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.1.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, que será comprovada mediante 

a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da: 

 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a:  

Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;  

Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;  

d.1) Quando a prova de regularidade de que trata esta alínea “d” for comprovada 

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 

expressamente essa informação, caberá à licitante demonstrar com documentação 

hábil essa condição, observado o disposto no item 6.3. 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, mediante a:  

 Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN) e Certidão Negativa de Débitos 

na Dívida Ativa;  

 Licenciamento para Localização e Funcionamento (Alvará).  

e.1) Quando a prova de regularidade de que trata esta alínea “e” for comprovada 

mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar 
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expressamente essa informação, caberá à licitante demonstrar com documentação 

hábil essa condição, observado o disposto no item 6.3. 

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

h) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (vide anexo). 

 

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos:  

 

6.1.3.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da 

empresa baseada nas condições seguintes: 

  

a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será 

demonstrada através de índice financeiro utilizando-se a fórmula abaixo, cujo 

resultado deverá estar de acordo com os valores ali estabelecidos:  

 

ILC =  

 

Ativo Circulante  

 

≥ 1,00  

                    Passivo Circulante  

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de 

sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, 

Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor máximo do item proposto, admitida a atualização para a data de 

apresentação da proposta através de índices oficiais.  

 

6.1.3.1.1. As empresas com menos de (01) um exercício financeiro devem cumprir 

a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura; 

 

 6.1.3.1.2 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

a) Publicados em Diário Oficial ou;  

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  

d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de 

dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - 
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DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 

Encerramento.  

 

6.1.3.1.3 Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 

Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital 

Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço 

foi arquivado.  

6.1.3.1.4 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá 

apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da 

escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420 e 

1.422/2013 (e suas alterações).  

 

6.1.3.2 Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial 

ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data 

não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da 

proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade.  

 

6.1.4 Qualificação Técnica dos licitantes, que será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Comprovação de aptidão para fornecimento das refeições pertinente e 

compatível, em características e quantidades, com o objeto da licitação, através de 

atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado. O atestado 

deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e 

endereço completo, assinado por seus sócios, diretores, administradores, 

procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu 

nome completo e cargo/função. A licitante deverá apresentar o referido Atestado 

acompanhado da declaração de veracidade de informações prestadas por terceiros 

em atestado de capacidade técnica (vide anexo) para as licitantes participantes do 

Lote I; 

 

b) Comprovação através da apresentação de Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica das proponentes, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA, a fim de atender a legislação vigente que trata da 

matéria, para os licitantes participantes do lote II. 

 
c) Deverá ser apresentado o registro regularizado do profissional de Nutrição 

junto ao Conselho Regional de Nutricionistas (CRN) e/ou Conselho Federal de 

Nutricionistas (CFN) para as empresas participantes do Lote I, respectivo aos 

serviços de buffet. 

 

6.1.5 Outro Documento:  
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6.1 Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de 

acordo com o art. 1º do Decreto Estadual nº. 21.040/2005, para empresários e 

sociedades empresariais do Estado do Maranhão.  

 

6.2. Alvará expedido pela Vigilância Sanitária do município sede da licitante para as 
empresas participantes do lote I, respectivo aos serviços de buffet. 

 

6.3 A empresa deverá solicitar à Câmara, no setor de Material e Patrimônio, 

até 48 horas antes do certame, vistoria Técnica para comprovação de: 

a) Das instalações, cozinha industrial, máquinas, equipamentos e equipe técnica 

declarados disponíveis pela licitante que estarão sujeitos à vistoria “in loco” e 

aprovação da Câmara, como condição para a contratação e ainda sempre que 

julgar necessário. 

 

6.4 É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os 

documentos necessários à habilitação.  

 

6.5 A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do 

Processo Administrativo e não será devolvida a licitante. 

 

6.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por cartório 

competente ou por membro da CPL/CMSL/MA, ou por publicação em órgão de 

Imprensa Oficial. 

 

6.7 O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos 

documentos da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do 

estabelecimento que efetivamente vai fornecer os produtos objeto da presente 

licitação, com exceção do:  

 

a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa 

jurídica; 

 

b) Certidão de Falência/concordata/recuperação judicial e da Certidão Conjunta 

(Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 

que deverão ser da sede da pessoa jurídica.  
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6.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de mídias (cd’s, pen 

drives etc), filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração 

das propostas de preço. 

 

6.9 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital.  

 

6.10 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.  

 

6.11 Serão aceitas somente cópias legíveis.  

 

6.12 A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

 

6.13 As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, 

produzidos pela própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do 

titular da empresa ou do seu representante legal.  

 

6.14 Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas 

alterações e art. 5º da Lei Estadual nº 10.403/2015, as microempresas e empresas 

de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

 

7. DO PROCEDIMENTO  

 

7.1 Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, após credenciamento realizado 

conforme item 3 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes. 

 

7.2 As licitantes deverão entregar os Envelopes nº. 1 e nº. 2, sendo que o Envelope 

contendo os Documentos de Habilitação serão rubricados pela Pregoeiro, Equipe 

de Apoio e os representantes credenciados das licitantes. 

 

7.3 Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preço e a 

verificação de sua conformidade, serão selecionados para a fase de lances os 

licitantes que tenham apresentado propostas em valores superiores em até 10% 

(dez por cento), relativamente à de menor preço.  

          

7.4 Quando não forem identificadas, no mínimo, 3 (três) propostas escritas com 

preços em conformidade com o definido no item 7.3, a Pregoeira selecionará as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus 
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autores participem dos lances, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 

propostas escritas, conforme o disposto no artigo 4º, inciso IX, da Lei Federal nº 

10.520/2002.  

 

7.5 No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preços 

escritas e proclamadas, o desempate será decidido por sorteio, para definir, entre 

as empresas empatadas, a ordem de apresentação dos lances.  

 

7.6 Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da proposta 

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre 

os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos, 

independentemente de consulta à licitante.  

 

7.7 Os licitantes selecionados serão convidados, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir do autor da proposta selecionada de maior preço para a 

escolha da proposta de menor preço, em ordem decrescente de valor, observadas 

as seguintes normas estabelecidas no artigo 11, incisos VII a XII, do Decreto 

Federal nº 3.555/2000: 

 

a) os lances serão verbais e anotados pela Equipe de Apoio, devendo o licitante 

somente oferecer lance inferior ao último por ele ofertado; 

 

b) não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro; 

 

c) a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último 

preço por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas; 

 

d) quando os licitantes não manifestarem mais interesse em apresentar lances, 

será encerrada a respectiva fase.  

 

e) La Pregoeira, antes de iniciar a fase de lances, poderá definir o percentual ou 

valor mínimo de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação. 

 

f) Não serão aceitos lances intermediários. 

 

7.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados.  

 

7.9 Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 

ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por lote.  
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7.10 Concluída a ordenação final das Propostas de Preços, a Pregoeira examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito e procedendo à negociação com o particular para obter 

melhores condições para a Administração.  

 

7.11 Caso seja desclassificada a Proposta de menor preço, a Pregoeira examinará 

as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma 

Proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital. 

 

7.12 No caso de desclassificação de todas as propostas classificadas para a fase 

de lances, a Pregoeira poderá convocar as licitantes para apresentarem novas 

propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, no prazo de 8 (oito) 

dias úteis, conforme previsto no artigo 48, § 3º, da Lei Federal 8.666/93 . 

 

7.13 Aceito o preço final ofertado, a Pregoeira procederá à abertura do envelope nº 

02, contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para 

verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 

 

7.14 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, a licitante será 

declarada vencedora. 

 

7.15 A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 

item 6.1, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 

irregularidades, será inabilitada, sem prejuízo de aplicação de sanções, ressalvada 

a hipótese legal prevista no item 7.16.1.  

 

7.16 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 

toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.16.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

7.16.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, 

implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação 

administrativa, sem prejuízo da sanção prevista no art. 86, inciso III, da Lei Federal 

nº 8.666/93. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes. 
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7.16.3 Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno 

porte, o objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente 

classificada em primeiro lugar.  

 

7.17 Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, a Pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, 

negociará e decidirá sobre a sua aceitabilidade, e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta 

ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora.  

 

7.18 Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao 

preço final, deverá ser protocolada na Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.  

 

7.19 Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, a 

Pregoeira procederá à Adjudicação do objeto ao vencedor logo após a 

apresentação da Proposta de Preços.  

 

7.20 Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira será suspenso 

apenas o item objeto do Recurso, podendo haver Adjudicação parcial.  

 

7.21 Decididos os Recursos e verificada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Pregoeira adjudicará o objeto. 

 

7.22 Serão desclassificadas as propostas que:  

 

a) Não atenderem às exigências deste Edital e às especificações e exigências 

contidas no Termo de Referência elaborado por esta Secretaria; 

b) Forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

c) Ofertarem preços excessivos ou preços manifestamente inexequíveis; 

d) Apresentarem preço unitário superior ao valor estabelecido no Termo de 

Referência elaborado pela CMSL/MA.  

 

7.23 Caso entenda que o preço é inexequível a Pregoeira deverá, antes de 

desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a 

exequibilidade de seu preço, sendo admitidos os seguintes critérios:  

 

a) Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela 

Administração; 
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b) Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; ou documento 

equivalente. 

 

7.24 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Pregoeira e que não 

demonstre posteriormente sua exequibilidade sujeitar-se-á às penalidades 

administrativas pela não manutenção da proposta. 

 

7.25 Confirmada a inexequibilidade la Pregoeira poderá reabrir a licitação 

convocando sessão pública para dar continuidade ao certame. 

 

7.26 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos 

componentes da Equipe de Apoio e pelos representantes presentes.  

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 

8.1 Qualquer pessoa física ou jurídica, poderá impugnar ou solicitar 

esclarecimentos quanto aos termos do presente Edital, desde que protocole o 

pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, conforme dispõe o art. 12 da Decreto Federal nº 3.555/2000, 

EXCLUSIVAMENTE NA SALA DA CPL para efeito de contagem de prazo.  

 

8.1.1 A publicação dos pedidos de esclarecimentos e impugnação, bem como as 

devidas respostas, serão disponibilizados no site oficial do CMSL/MA 

(http://camara.slz.br/), para conhecimento dos interessados. 

 

8.1.2 O prazo de 02 (dois) dias úteis deverá ser contado da última divulgação do 

Aviso de Licitação ou ainda da sua efetiva disponibilidade, com os respectivos 

anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde, a teor do disposto no art. 21, 

§3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.  

 

8.1.3 A apresentação de impugnação será processada e julgada na forma e nos 

prazos previstos no artigo 41 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

8.1.4 Caberá ala Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, conforme redação do §1º do artigo 12 no Decreto 3.555/2000.   

 

8.2 Extrapolado o prazo de resposta ou acolhida a petição contra o ato 

convocatório (se dela resultar alteração substancial no edital), será designada 

nova data para a realização do certame.  
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8.3 A entrega da Proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 

presente Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 

condições nele estabelecidas. 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1 Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da 

sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor 

recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer.  

 

9.2 A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento 

da sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e 

adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora. 

 

9.3 Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em 

Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata.  

 

9.4 Cientes os demais licitantes da manifestação de intenção de recorrer por parte 

de algum dos concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem 

contrarrazões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de 

apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.  

 

9.5 Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser entregue, no prazo 

legal, EXCLUSIVAMENTE NA SALA DA CPL /CMSL/MA, no endereço citado no 

item 8.1., terá efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9.6 Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, 

devidamente informado, à consideração da autoridade superior Presidente  da 

CMSL/MA que proferirá decisão definitiva.  

 

9.7 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, o objeto será adjudicado à licitante declarada vencedora. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO.  

 

10.1 Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, os autos 

devidamente instruídos serão encaminhados ao gabinete da CMSL/MA para 

homologar este procedimento licitatório e determinar a contratação com a licitante 

vencedora.  
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10.2 Após a homologação do resultado da presente licitação, a Assessoria 

Jurídica convocará a empresa adjudicatária para retirar a Nota de Empenho e 

assinar o Contrato Administrativo, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

contados do Aviso de Convocação.  

 

10.3 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.  

 

10.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho 

e/ou assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida.  

 

10.5 É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar 

situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a 

retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 

licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este 

Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas no item 12 

deste Edital, item 12 do Termo de Referência e Cláusula Décima sétima do 

Contrato.  

 

10.6 Constam na minuta do Contrato (vide anexo) as condições e a forma do 

fornecimento, pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos 

contratantes, fazendo a mesma, parte integrante deste Edital.  

 

10.7 O Prazo de vigência do Contrato iniciará na data da sua assinatura e se 

estenderá até o final do exercício financeiro de acordo com o art. 57 da Lei 

8.666/93 e suas alterações.  

 

10.8 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial do Contrato.  

 

10.9 A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas 

neste Pregão, em especial no que se refere ao recolhimento dos impostos federais, 

estaduais e municipais durante toda a execução do objeto.  

 

10.10 A contratação fica condicionada à consulta prévia pela Assessoria Jurídica, 

consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690/1996. 
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10.10.1 No ato da assinatura do Contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão 

deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA, conforme Decreto 

Estadual nº 21.178/2005.  

 

10.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 

contratação. 

 

11. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

11.1 Após a indicação da empresa vencedora pela Pregoeira e devidamente 

homologado o certame pelo Presidente, o Departamento de Contabilidade da 

CMSL/MA, procederá a emissão da NOTA DE EMPENHO para a referida despesa 

e será formalizado o contrato pertinente. 

11.1.1 O pagamento será efetuado nos termos do disposto no contrato. 

 

11.1.2 Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pela prestação de 

serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei 9.430 de 27.12.96, 

publicado no D.O.U. de 30.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não 

estão sujeitas a retenção, desde que apresentem cópia do termo de Opção do 

Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa jurídica) ou preencham a 

declaração de optante do SIMPLES. 

 

11.1.3 O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida 

a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação. 

 

11.1.4 A Licitante vencedora obriga-se a manter-se em compatibilidade com as 

condições de habilitação assumidas na licitação durante todo o período da 

execução do contrato. 

 

11.1.5 A CMSL/MA poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos 

termos deste Pregão. 

 

11.1.6 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente 

de liquidação qualquer obrigação contratual, fiscal ou previdenciária, sem que isso 

gere direito a reajustamento de preços, atualização monetária ou aplicação de 

penalidade a CMSL/MA. 

 

11.2 A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos 

autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.  
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11.3 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 

bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 

pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 

estabelecidas neste CONTRATO.  

 

11.4 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a 

permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 

retenções tributárias.  

 

11.5 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 

retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o 

ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.  

 

11.6 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 

Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS.  

 

11.7 A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 

pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de 

alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o 

pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

12.1 O desatendimento às obrigações previstas neste Termo de Referência 

sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no item 9 do Termo de 

Referência e cláusula oitava do contrato.  

 

12.2 Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pelo Órgão Contratante propor a 

aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, 

apresentando provas que justifiquem a proposição. 

  

12.3 As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 

contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela 

CMSL/MA.  

 

12.4 O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado 

diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.  
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13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 

 

PROGRAMA/DESCRIÇÃO NATUREZA DE DESPESA 

FICHA AÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO 

       13 

01.031.0408.2259 

Manutenção da 

Câmara Municipal 

 33.90.39 

Outros Serviços de 

terceiros- Pessoa 

Jurídica 

 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

14.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 

farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.  

14.2 É facultado a Pregoeira, em qualquer fase da licitação, promover diligências 

e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da 

Administração Estadual, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente 

ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.  

14.3 A autoridade superior da CMSL/MA, de ofício, poderá revogar a presente 

licitação por razões de interesse público, derivados de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado.  

14.4 Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:  

a) a anulação do Pregão induz à da contratação;  

b) os licitantes ou fornecedores não terão direito a indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé 

de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

14.5 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

14.6 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e o Estado do Maranhão não será, em nenhum caso, responsável 

por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório.  

14.7 No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 

reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e 

alteradas as condições do presente Edital. 
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14.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira, em 

contrário. 

14.9 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 

recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será 

reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas e os documentos de habilitação.  

14.10 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do 

procedimento e a segurança da contratação.  

14.11 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 

Federal nº 8.666/93, a Lei Federal nº 10.520/ 2002, Lei Complementar nº 123/2006 

(e suas alterações), da Lei Estadual nº 10.403/2015 e demais normas pertinentes à 

espécie.  

14.12 A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será sempre realizada 

em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que 

deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de 

Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste 

Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes 

das licitantes presentes. 

 14.13 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e 

Documentação em um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem 

ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, 

os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em Sessão a ser 

convocada posteriormente.  

14.13.1 Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela 

Pregoeira e pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder 

da Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para 

prosseguimento dos trabalhos.  

14.14 O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia, na sessão 

pública ou comunicado diretamente aos licitantes e/ou disponibilizado no site da 

CÂMARA/MA ou mediante publicação na Imprensa Oficial.  

14.15 Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos e que 

ficaram sob a guarda da Pregoeira, ficarão à disposição para retirada no endereço 

da Comissão Permanente de Licitação - CPL, até 10 (dez) dias úteis após a 

publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos pela Pregoeira.  

14.16 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início 

e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos 

em dia de expediente na CÂMARA/MA. 
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14.17 Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na 

Comissão Permanente de Licitação – CPL da CMSL/MA, situada na Rua da 

Estrela nº 257, Centro-Praia Grande, São Luís – Maranhão, podendo ser 

obtido ou consultado nesta Comissão Permanente de Licitação, em dias 

úteis, de segunda a sexta-feira, das 13h30min às 18h00min, bem como no site 

da CMSL/MA, sítio eletrônico http://camara.slz.br/. 

 

14.18 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I - Termo de Referência;  

Anexo II – Modelo de Carta Credencial; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

Impeditivos da Habilitação; 

 Anexo IV - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às 

Exigências de Habilitação; 

Anexo V - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art.7º da Constituição Federal de 1988; 

Anexo VII - Minuta do Contrato. 

 

 

São Luís/MA, 25  Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 

PREGOEIRA OFICIAL  

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS/MA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação do serviço de buffet e 

organização de eventos para atender as demandas da Câmara Municipal de São 

Luís, conforme especificações do Anexo deste Termo de Referência. 

 

2.  DA  JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a necessidade de contratação dos serviços em virtude a constante 

aplicação de recursos e contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de buffet e eventos, em função das demandas desta Casa Legislativa em 

realizar eventos.  

2.2 Desta forma, a realização do procedimento licitatório proporcionará condições 

favoráveis para atendimento dos eventos a serem realizados, bem como a redução 

de gastos, uma vez que a contratação pode ser realizada por meio de uma única 

licitação. Assim sendo, a contratação dos serviços poderá ser feita de forma 

continuada, bastará apenas ser emitida uma Ordem de Execução de Serviços para 

cada evento específico. 

 

3. DA FISCALIZAÇÃO 
 

3.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal do 

Contrato que será indicado por Portaria expedida pela Câmara Municipal de São 

Luís, na condição de acompanhar e fiscalizar o referido Contrato, objetivando dirimir 

quaisquer dúvidas que porventura surjam no curso da vigência do contrato, sem 

prejuízo da plena responsabilidade da empresa perante a Câmara Municipal de São 

Luís com as seguintes atribuições: 

3.2 Verificar a execução dos serviços, objetivando garantir a qualidade desejada 

dos serviços; Manter organizado e atualizado mensalmente um sistema de controle 

sobre os serviços prestados, bem como, a qualidade e o saldo contratual; 

3.3 Informar à CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas nos 

serviços prestados, que estejam em desacordo com o CONTRATANTE, 

expressamente por escrito; 

3.4 Atestar as notas fiscais, confirmando que os serviços foram executados para 

posterior pagamento; 
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3.5 Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do 

contrato; 

3.6 Acompanhar e atestar as Notas Fiscais sobre a execução dos serviços, 

indicando as ocorrências verificadas; 

3.7 A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

4. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 

4.1 Os serviços deverão ser executados por profissionais de primeira categoria, de 

acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas, bem como as 

especificações conforme Anexo A deste Termo de Referência. 

4.2 A contratada deverá utilizar-se de equipamentos de primeira qualidade e pessoal 

capacitado e especializado. 

4.3 Orientar, quando necessário, servidores da CONTRATANTE, quanto ao 

funcionamento adequado dos equipamentos, bem como informar sobre quaisquer 

anormalidades de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE que ponham em 

risco o funcionamento dos mesmos, sugerindo medidas para sua correção; 

4.5 A instalação, manutenção e reposição imediata e permanente, deverão ocorrer, 

com qualidade em todos os equipamentos no local do evento; 

4.6 Os serviços poderão ser prestados em horários compreendidos entre às 07h00 e 

23h00, podendo haver alteração do horário conforme a programação dos eventos, 

que será informada previamente pela CONTRATANTE; 

4.7 A CONTRATADA deverá manter serviço de limpeza no local onde acontecerão 

os eventos, sem ônus para a CONTRATANTE; 

4.8 A CONTRATADA deverá transportar todo o material, ferramentas, funcionários e 

equipamentos necessários para o local do evento, sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

4.9 O fornecimento de alimentação consiste em colocar à disposição dos 

participantes, coffee break, coquetel e refeição com serviço de copa, sem limite de 

consumo conforme descrito na tabela. 

4.10 Os quantitativos mencionados na tabela abaixo são estimados. O efetivo será 

informado mediante rooming list definitivo, podendo, ainda, haver acréscimos ou 

supressões até 2 horas antes de cada refeição. 

4.11 Caso houver alguma alteração, o contrato será reduzido ou aditado em até 25% 

mediante apresentação do rooming list definitivo com antecedência mínima de 24 

horas. 
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4.12 A contratada deverá disponibilizar, no mínimo, 3 (três) funcionários 

devidamente uniformizados, para atendimento de serviços gerais exclusivos do 

evento, a exemplo de atividades como organização de salas, redistribuição de 

equipamentos de informática, pequenas limpezas, reprodução de cópias, serviço de 

copa no auditório, salas de palestra e oficinas temáticas. 

4.15 A contratada deverá dispor de toalhas brancas em todas as mesas do Centro 

de Eventos. 

4.16 Qualquer autorização de fornecimento deverá ser solicitada aos organizadores 

de cada evento. 

4.17 A Câmara Municipal de São Luís não se responsabiliza por despesas efetuadas 

sem a ciência e a autorização dos organizadores de cada evento. 

4.18 A descrição dos serviços e fornecimento estão no Anexo Único deste Termo de 

Referência. 

5-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1- Indenizar eventuais prejuízos causados a Câmara Municipal de São Luís, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução do objeto do 

presente contrato, autorizando a Câmara Municipal de São Luís, desde já, a 

descontar o montante da indenização do valor da primeira fatura vincenda, se as 

providências para a reparação não se efetuarem no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas da data da notificação pertinente. 

5.2- A Câmara Municipal de São Luís se exime de qualquer responsabilidade 

quanto a eventuais penalidades que possam ser impostas pelos órgãos 

fiscalizadores, sendo a responsabilidade única e exclusivamente da 

CONTRATADA. 

5.3 - Organizar, gerir e executar os eventos e os serviços em conformidade com as 

condições deste Termo de Referência; 

5.4- Manter atualizado durante o período de vigência do Contrato as condições de 

habilitação e qualificação apresentadas durante a realização do certame; 

5.5- Apresentar as certidões negativas de recolhimentos dos encargos 

previdenciários, de FGTS, certidões negativas Fazenda: Federal, Estadual e 

Municipal e regularidade com a CAEMA referentes ao mês da solicitação do 

pagamento; 

5.6- Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde pública, previstas 

nas normas regulamentadoras pertinentes; 

5.7- Prestar assistência ao evento em todas as áreas de sua atividade, sempre 

que solicitada; 
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5.8- Submeter à apreciação e aprovação prévia do Gestor do Contrato qualquer 

serviço que deva ser executado; 

5.9- Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a 

execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

5.10- Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao 

objeto do Contrato; 

5.11- Manter, durante o evento, seus funcionários/contratados portando crachás e 

uniformes de identificação; 

5.12- Atender prontamente quaisquer exigências do Gestor do Contrato, inerentes 

ao objeto do Contrato; 

5.13- Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários; 

5.14- Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e obrigações sociais previstas na legislação em vigor, 

obrigando- se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não 

manterão nenhum vínculo empregatício com a Câmara Municipal de São Luís; 

5.15- Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em 

ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos 

serviços ou em conexão com eles; 

5.16- Prova de registro da empresa e profissional, junto ao Conselho Regional de 

Nutrição, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação; 

5.17- Comprovação de aptidão técnica para o desempenho de atividade pertinente 

e compatível em características com o objeto licitado, mediante apresentação de 

Atestado ou Certidão, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

registrado na entidade profissional competente (Conselho Regional de Nutrição). 

5.18- Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional 

de nível superior (Nutricionista), detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de serviços de características semelhantes, reconhecido pela 

entidade profissional competente. 

5.19- A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia 

da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, ou 

cópia da Ficha Funcional do empregado, em que conste o carimbo da Delegacia 

Regional do Trabalho, ou do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio, ou do contrato de trabalho. 

5.20 - Quando o profissional técnico indicado for dirigente ou sócio da empresa 

licitante, tal vínculo poderá ser informado através de DECLARAÇÃO FORMAL E 

EXPRESSA do licitante indicando, o nome do sócio ou dirigente, cuja comprovação 

poderá ser verificada através do Ato Constitutivo da Empresa. 
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5.21- No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

5.22- A empresa deverá solicitar ao órgão, antes do certame, vistoria Técnica para 

comprovação de: 

5.22.1- Das instalações, cozinha industrial, máquinas, equipamentos e equipe 

técnica declarados disponíveis pela licitante estarão sujeitos à vistoria “in loco” e 

aprovação do Câmara Municipal de São Luís, como condição para a contratação e 

ainda sempre que julgar necessário. 

5.23- Caberá a empresa: 

5.23.1- Apresentar Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo 

(CADASTUR – como Organizadora de Eventos), conforme prevista Lei n.11.771, 

de 17 de setembro de 2008 e ao artigo 18 do Decreto n.7.381/2010, nos 

documentos de habilitação (envelope 2). 

5.23.2- Ter mobilidade e atendimento rápido para possíveis execuções de pedido 

em caráter emergencial para o estado. 

5.24 - Dispor do mobiliário, acessório e recursos humanos necessários à execução 

dos serviços; 

5.26 Dispor para execução dos serviços no mínimo dos equipamentos: 

5.27 Bancadas de preparo de alimentos perecíveis com torneiras fluindo sempre 

água potável corrente; 

5.28  Câmaras frigoríficas com temperaturas adequadas para a guarda dos 

alimentos perecíveis, de modo que os pescados fiquem separados de carnes e 

outros produtos, assim com veículo refrigerado e apropriado para transporte de 

alimentos; 

5.29 Espaço físico climatizado, com estrutura adequada para atender a 

capacidade solicitada, conforme o perfil do evento. 

Dispor, para execução dos serviços no mínimo, dos utensílios e materiais: 

a) 500 (quinhentas) unidades de pratos para almoço ou jantar, 500 (quinhentas) 

unidades de pratos de sobremesas, 100 (cem) unidades de terrinas e 50 

(cinquenta) unidades de travessas de prata; 

b) 20 (vinte) unidades de pratos, 20 (vinte) unidades de terrinas e 20 (vinte) 

unidades de travessas em porcelanas de primeira qualidade; 

c) 10 (dez) peças Réchaud em prata de10 litros, 15 litros e 20litros; 

d) 1.000 (um mil) unidades de cada peça a seguir: copos e taças de cristal (para 

vinho branco, tinto, água); 

e) 1.000(um mil) unidades de cada peça a seguir: talheres de prata e talheres em 

aço Inox de primeira qualidade; 

f) Comprovação da Autorização e Licença de Funcionamento da empresa licitante 

expedida pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal. 
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6-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

6.1- Colocar à disposição da CONTRATADA pessoa responsável para solucionar 

ou encaminhar para solução eventuais problemas decorrentes do cumprimento do 

presente. 

6.2- Emitir ordem de prestação de serviços estabelecendo dia, hora e local, e 

demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto, em 

prazo mínimo de 10 (cinco) dias úteis anteriores ao evento, sob pena de 

comprometer a realização do evento. 

6.3- Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente executados, mediante 

apresentação de notas fiscais, devidamente atestadas pelo Fiscal do Contrato – 

que será definido por Portaria expedida pela Câmara Municipal; 

6.4- Verificar a execução dos serviços, objetivando garantir a qualidade desejada 

dos serviços; 

6.5- Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre os serviços, bem 

como, a qualidade e saldo contratual; 

6.6– Exigir o fiel cumprimento dos serviços objeto deste Termo de Referência, além 

de determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

6.7- Responsabilizar-se, por meio do Gestor do Contrato, pelo termo de aceite dos 

serviços efetivamente prestados ou recusá-los, motivada e fundamentadamente; 

6.8- Avaliar a necessidade de correções que melhorem a qualidade da prestação 

dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

6.9- Permitir acesso dos empregados da Licitante a todas as dependências nas 

quais serão executados os serviços referentes a este Termo de Referência; 

6.10- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pelos empregados da Licitante; 

6.11- Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho; 

6.12- Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços. 

 

7. DA ESTIMATIVA DE PREÇO GLOBAL 

 

7.1- O valor estimado será o preço médio do Mapa Comparativo de Preços, que será 

elaborado pelo Cerimonial/CMSL, após pesquisa de mercado junto a empresas do 

ramo pertinente à solicitação. 
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7.2 Tal estimativa será elaborada com base na cotação realizada junto a (03) três 

ou mais empresas especializadas na prestação dos serviços objeto do presente 

processo, levando-se em consideração o valor médio das propostas. 

 

8- DA NATUREZA DOS SERVIÇOS 

 

8.1 A Natureza dos Serviços é de forma continuada por demanda. 

 

9-CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

 

9.4-Submeter à apreciação e aprovação prévia do Departamento de Cerimonial 

qualquer serviço que deva ser executado; 

10-DA VIGÊNCIA DOCONTRATO 

10.1- O prazo previsto para vigência é de 12 (doze) meses. 

11-DO PAGAMENTO: 

 

11.1 O pagamento será feito mediante os serviços executados, solicitados por 

demanda do Câmara Municipal e São Luís, através de Ordem Bancaria após a 

entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pela contratante; 

11.2 Para execução do pagamento, a licitante vencedora deverá fazer constar da 

Nota Fiscal / Fatura, que deverá ser detalhada, consolidada, devendo a nota ser 

emitida sem rasura em nome da CONTRATANTE, com o número de conta bancária, 

nome do Banco e respectiva agência, valor da fatura. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termo de Referência 

sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

 
OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Não retirar a nota de empenho, 

quando convocada dentro do 

prazo de validade de sua 

proposta. 

1. Impedimento de licitar com o  Câmara Municipal de São 

Luís pelo período de até 5 (cinco) anos.  

2. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

Entregar o objeto fora do prazo 
1) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos 
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estabelecido. por cento) do valor da respectiva Nota de 

Empenho, em caso de atraso na entrega dos 

materiais, a juízo da Administração, até o limite de 

10% (dez por cento);  

2) demais penalidades constantes no Edital 

Não efetuar a troca do objeto, 

quando notificado. 

      1)  Impedimento de licitar com o Câmara Municipal de 

São Luís pelo período de 1 (um) ano.  

      2) Multa de 05% (cinco por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

Substituir o objeto fora do 

prazo estabelecido. 

1)  Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 

aplicada sobre o valor do material não substituído, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a 

critério da Administração, poderá ser considerado a 

inexecução total ou parcial do objeto. 

 

Deixar de entregar 

documentação exigida neste 

Edital. 

 

 1)  Impedimento de licitar com o Câmara Municipal de 

São Luís pelo período de 1 (ano) ano.  

 2) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho/valor total estimado para o item ou lote.  

Não mantiver a proposta ou 

desistir do lance. 

1)  Impedimento de licitar com Câmara Municipal de São 

Luís pelo período de 1 (um) ano.  

2) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

Comportar-se de modo 

inidôneo. 

1) Impedimento de licitar com o Câmara Municipal de São 

Luís pelo período de 5 (cinco) anos.  

2) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

Fizer declaração falsa.  

1) Impedimento de licitar com o Câmara Municipal de São 

Luís pelo período de 5 (cinco) anos.  

2) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 

de empenho.  

Apresentar documentação 

falsa.  

1) Impedimento de licitar com a Administração Pública 

pelo período de 05 (cinco) anos.  

2) Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  
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3) Comunicado ao Ministério Público. 

Cometer fraude fiscal.  

1) Impedimento de licitar com a Administração Pública 

pelo período de 05 (cinco) anos.  

2) Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato/nota de empenho.  

3) Comunicado ao Ministério Público. 

Deixar de executar qualquer 

obrigação pactuada ou prevista 

em lei ou no edital do pregão, 

em que não se comine outra 

penalidade.  

1) Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 

aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da 

Administração, poderá ser considerada a inexecução total 

ou parcial do objeto. 

Inexecução total ou parcial do 

objeto. 

1) Advertência escrita; 

2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato;  

3) Suspensão temporária de participar em licitação e 

assinar contratos com o Estado por prazo não 

superior a de até 02 (anos) anos;  

4)   Declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

5)  Impedimento para participar de licitação e assinar 

contratos com o Estado pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos e descredenciamento do Sistema de 

Gerenciamento de Licitações e Contratos - SGC 

por igual prazo, no caso particular de licitação na 

modalidade de pregão.  
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12.1.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do fornecimento, o proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese em que 

a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas previstas 

neste instrumento. 

12.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos 

pelo Câmara Municipal de São Luís ou cobradas diretamente da empresa 

penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às 

demais sanções. 

12.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 

05(cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a 

juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas. 

12.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa 

ficará a critério da Câmara Municipal de São Luís que deverá examinar a legalidade 

da conduta da empresa. 

12.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado 

e aceito pelo Câmara Municipal de São Luís, conforme procedimento esboçado no 

subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos 

subitens anteriores. 

13. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

13.1. Aplicar-se-ão ao contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, a 

Lei Federal nº 8.666/1993, bem como as demais normas de regência. 

 

 

São Luís, 14 de março de 2018. 
 

 

 

Gisela Diniz Santos 

Chefa do Cerimonial/CM 

 

 

 

Márcio Lucas Martins Feitosa 

Secretário Administrativo-CMSL 
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ANEXO A 

 

ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
 

UND QUANT 

VALOR 
UNIT R$ 

 
 
 

VALOR 
TOTAL 

R$ 
 

LOTE  I BUFFET 

 
01 

COFFE BREAK – CARDÁPIO – Croissant, 
mini-quiches diversos, mini-coxinha( simples ou 
com catupiry), mini-beiruti de presunto e queijo, 
bolo de tapioca, pão de queijo, berinjela em 
pasta em torrada em pão sírio, pasteis 
folhados, rocambole salgado, mini-enrolado de 
salchicha, quibe, esfirra, empadão, pão delicia 
(recheado com requeijão) pão de metro, tabua 
de frios com queijo prato, mussarela, queijo 
branco fresco, ricota, tomate seco, presunto de 
peru defumado, presunto de peru light, salame, 
blanquet de peru, biscoitos 
variados(amanteigados, agua e sal, chocolate), 
mini - sanduiche natural, mini-pizza, mini 
canapês, cesto de pães variados, patês 
diversos(presunto, frango, carne, peito de 
peru), opções variadas, sendo mínimo 02 tipos 
dentre as seguintes: sonho doce de leite, bolos 
variados (banana, chocolate, macaxeira), frutas 
variadas fatiadas(melão, melancia, manga, 
kiwi, morangos etc.)Rocambole doce, mini-
pudim.  
Bebidas: Agua com e sem gás, refrigerantes 
variados, coca cola, Fanta, guaraná antártica 
(light e diet). Sucos variados (mínimo de três 
tipos). Café preto, café com leite, leite, 
chocolate quente, chás variados, cappuccino e 
agua de coco. 

UND 

 

3000 
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02 

 
COQUETEL – CARDÁPIO – Salgados fritos 
variados sendo no mínimo 10 (dez), tipo dentre 
as opções: coxinhas, quibe frito, rissoles,  
camarão empanado, patinha de caranguejo, 
bolinha de queijo e presunto, bolinha de 
bacalhau, cartucho de camarão, pastel 
húngaro, pastel de carne, folheado de queijo, 
esfiha de carne, empada de frango e camarão, 
espetinho de frango com manga, tortinha de 
palmito, profiteroles salgado, quiche lorraine, 
canapé de tomate seco, tartelete de bacalhau 
ou caranguejo. 
Bebidas: Agua com e sem gás, refrigerantes 
variados, coca cola, anta, guaraná antártica, 
sprite (light e diet). Sucos variados (mínimo de 
três tipos), coquetel de  frutas sem álcool, agua 
mineral de coco. 

 

 

UND 

 

 

 

1500 

 

  

 

 
 
 
 

03 

REFEIÇÃO TIPO  1 - Durante os eventos 
deverão ser servidos em quantidades suficientes 
para atender a contento todos os convidados as 
seguintes bebidas, entradas, almoços e jantares:  
Almoço: 02 (dois) tipos de salada (verde e de 
legumes),02(dois), tipos de arroz: branco e 
temperado (cuxá, a grega, brócolis, couve), 
01(uma) massa (opção: espaguete, fusilli, 
lasanha, ravioli); 02 (dois) tipos de pratos 
quentes: opções frango, carne, peixe, peru, 
camarão; 
Refrigerantes variados; Água mineral com e 
sem gás; água de coco. Sucos variados (no 
mínimo três tipos); refrigerantes variados, coca 
cola, anta, guaraná antártica, sprite (light e 
diet).  

 
 
 

UND 
 
 

 
 

2000 
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04 

 
REFEIÇÃO TIPO  2: Canapés finos variados 
sendo no mínimo 05(cinco) tipos dentre as 
opções ( canapés de tomate seco, canapé de 
frango defumado, voul-au-vant de camarão, 
voul-au-vant de bacalhau, quibe de forno, 
esfirra, rissole de carne, bolinha de queijo, 
palitinho de camarão, coxinha  de frango, 
palitinho de camarão, empada de frango e 
camarão. Dois  tipos de salada (verde e 
legumes), tipos de arroz: branco e temperado 
(cuxá, a grega, brócolis, couve), 01(uma) 
massa (opção: espaguete, fusilli, lasanha, 
ravioli); 02 (dois) tipos de pratos quentes: 
opções frango, carne, peixe, peru, camarão; 
Sobremesa: Sendo no mínimo 03(três) tipos 
dentre as opções: mousse de maracujá, bacuri, 
cupuaçu, chocolate e limão. Pavé, taça da 
felicidade, torta geladas variadas, pudim de 
leite, doces em compota variados.  
Bebidas: Refrigerantes variados; Água mineral 
com e sem gás; Água de coco. Sucos variados 
(no mínimo três tipos); refrigerantes variados, 
coca cola, fanta, guaraná antártica, sprite (light 
e diet).  

 
UND 

 

 

 

1200 

 

  

LOTE II ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

01 

 

DECORAÇÃO 01: Arranjos de flores naturais 
para decoração das áreas de circulação, com 
arranjo contendo altura de 80cm, 
desconsiderado o suporte/vaso (lírios, 
astromélias, strelitzias, anturios, helicônias ou 
rosas, ruscos, eucaliptos), em vasos de vidro 
e/ou taças de vidro. Obs. I: Arranjo contendo, 
no mínimo, 100 galhos de flores. 

UND 
35 
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02 

 
DECORAÇÃO 02: Os arranjos de flores 

naturais devem ter, além da folhagem do 

arranjo, rosas, tulipas, lírios, flores do campo, 

margaridas, copos de leite, de acordo com a 

solicitação e devem dispor de uma estrutura de 

fixação segura, tais como vasos, e estrutura de 

metal; Toalhas para mesa de auditório, 

incluindo toalha (tamanhos 7m x 2m e 9m x 

2m), e sobre-toalha, em cor a ser definida 

conforme a necessidade do evento e a 

solicitação; A toalha de mesa mencionada 

neste termo de referência devem ser em tecido 

do tipo gorgurão, oxford, rústico ou jacá, e as 

sobre-toalhas devem ser em tecido tipo 

organza ou voal com tipo e cor a ser definida de 

acordo com a natureza do evento e a 

solicitação, guardanapo de tecido, mobiliário 

sofás. 

 

UND 
30 

 

  

03 

 

LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO; Espaço 
físico acessível, próprio para realização 
eventos localizada informado previamente pela 
Contratante a cada evento, com capacidade 
para, no mínimo 100(cem) e no máximo 
1500(mil e quinhentas) pessoas. Ambientado, 
limpo, que atenda as exigências e qualificações 
sanitárias, arejado, com ventilação adequada, 
com área para estacionamento, banheiros 
masculinos e feminino, com sabonete liquido, 
papel higiênico e papel toalha e todos os 
matérias de higiene necessários, higiene e 
apoio de acordo com a necessidade do evento. 
O espaço deverá ter acesso de pessoas com 
deficiências físicas e de mobilidade 
reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁRIA
S 

40 

 

  

04 

LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS: 
locação de cadeiras plásticas (PVC), sem 
braço, na cor branca, dimensões (comprimento 
x largura x altura)510x430x900mm, peso 
suportado aproximadamente 140kg. 

UND 
 

7000 
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05 

LOCAÇÃO DE CADEIRAS TIFFANY: locação 
de cadeiras Tiffany madeira com almofada, 
sem braço, dimensões (altura 90 / 
profundidade 40/largura 45,25) peso 
comportado 150 kg. 

UND 
 

2000 

 

  

06 

LOCAÇÃO DE MESAS QUADRADRAS 
PLÁSTICAS: locação de mesas (PVC), sem 
braço, na cor branca, dimensões (comprimento 
x largura x altura) 700x700x720mm. 

UND 
 

 

2000 

 

  

07 

 
LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 1: locação de 
palco como dimensões 13m x 11x 08m(LxPxA), 
modelo a ser definido, estrutura toda em aço 
galvanizado, coberta branca em lona 
vulcanizada com olhos, lonas laterais e fundo 
fechados, piso com 02m de altura do chão, 
todo em ferragem 50x50 e compensado de no 
mínimo 15mm, sendo ainda completamente  
revestido com carpete, camarim medindo no 
mínimo 5mx 5m com ar condicionado). 
Estrutura para P. A Fly A montagem deverá 
estar concluída com no mínimo 6 horas antes 
do inicio do evento, desmontagem máximo 1 
dia após o evento. 
Esse tipo de palco precisa colocar house mix 
para mesa de P. A e monitor.  
 

UND 
4 

 

  

08 

 
LOCAÇÃO DE PALCO TIPO 2:   
locação de palco como dimensões 6m x 6x 
08m(LxPxA), modelo a ser definido, estrutura 
toda em aço galvanizado, coberta branca em 
lona vulcanizada com olhos, lonas laterais e 
fundo fechados, piso com 02m de altura do 
chão, todo em ferragem 50x50 e compensado 
de no mínimo 15mm, sendo ainda 
completamente  revestido com carpete, 
camarim medindo no mínimo 3mx 3m com ar 
condicionado). A montagem deverá estar 
concluída com no mínimo 6 horas antes do 
inicio do evento, desmontagem máximo 1 dia 
após o evento. 
 
 

UND 
10 

 

  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

 50  

 

 

      CMSL/MA 

Fls. ____________ 

Proc. ___________ 

Ass. ____________ 

09 

 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PALCO 
PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA DE 
GRANDE PORTE, CONFORME ABAIXO: 
TIPO 1 montada rigorosamente sob demanda, 
de acordo com o rider técnico determinado pela 
equipe  de produção técnica. Locação de 
equipamento de iluminação profissional digital 
com 15 canhões Par 64, 10 ACL PAR 56, 4 
mini brut 4000w, 5 moving read 575w, 5 
moving read beam, 15 PAR Led 3w, 2 atomics 
3000w, 2 maquinas de fumaça com mesa e 
técnico. 

UND 
4 

 

  

10 

 
ILUMINAÇÃO   TIPO 2: locação de 
equipamento de iluminação profissional digital 
com 6 canhões,  PAR 64, 4 moving, 5 PAR 
LED 3w, 1 atômico, 1 máquina de fumaça.  
Tipo configuração especial baseada em n ovas 
tecnologias, montada rigorosamente sob 
demanda, de acordo com o rider técnico 
determinado pela equipe de produção técnica. 

UND 
12 

 

  

11 

 
SONORIZAÇÃO: TIPO 1  
Sistema de som tipo P.A. Fly, P. A 48  montada 
rigorosamente sob demanda, de acordo com o 
rider técnico determinado pela equipe de 
produção técnica. 

UND 
4 

 

  

12 

 
SONORIZAÇÃO: TIPO 2  
Sistema de locação de som tipo P.A. Fly, P. A 
18,  12 caixas médio 6 graves, mesa de som 
32 canais, microfones cabos e conexões para 
instalações. 

UND 
20 

 

  

13 

 
GERADORES: LOCAÇAO DE GERADORES 
DE ENERGIA ELETRICA GERADOR DE 180 
KVA SILENCIADO: A montagem deverá esta 
concluída com no mínimo 06 (seis) horas antes 
do inicio do evento, abastecido por 6 horas ou 
de acordo com a duração do evento. 

UND 
12 
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14 

 
BANHEIRO QUIMICO: Banheiro químico  
individual portátil, com montagem, manutenção 
diária e desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto translucido, 
dimensões  de 1,16 de frente  x 1,22m de 
fundo x 2,10m de altura, composto de  caixa de 
dejeto, porta papel higiênico, piso 
antiderrapante, identificação  de ocupado, para 
uso do publico em geral. 

DIÁRIA
S 

60 

 

  

15 

 
LOCAÇÃO DE BRINQUEDO: Pula – pula, 
Piscina de bolinha. 

DIÁRIA
S 

12 

 

  

16 

 
LOCAÇÃO DE TRIBUNA: locação de tribuna 
em acrílico. 
 
 

DIÁRIAS 
24 

 

  

17 

 
LOCAÇÃO DE PORTA-BANNER: 
Porta banner, medindo 150 x 90cm, 
independentemente do número de dias de 
utilização contínua. 

UND 
50 

 

  

18 

 
LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO: 
Rádio (tipo walk talkie ou similar) - com sistema 
de mãos livres e com pilhas novas e/ou 
carregadores de baterias e baterias 
reservadas, para utilização durante o período 
de montagem e realização do evento, de longo 
alcance mínimo de 8 km, Clips, antena, bateria, 
carregador e fone de ouvido. 

UND 
60 

 

  

19 

 
CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE 
CERIMÔNIA: profissional com experiência 
comprovada mínima de 3 anos em locução de 
eventos e solenidades.  
 
 
 
 
 
 

DIÁRIAS 12 

  

19.1 

 
CONTRATAÇÃO DE RECEPCIONISTA: 
Profissional com experiência na atividade 
devidamente qualificado para o desempenho 
de suas funções, devidamente uniformizado.  

DIÁRIA 60 

  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

 52  

 

 

      CMSL/MA 

Fls. ____________ 

Proc. ___________ 

Ass. ____________ 

19.2 

 
CONTRATAÇÃO DE GARÇON: Profissional 
com experiência comprovada em servir 
eventos  e   no   trato   com   autoridades, 
devidamente  uniformizado  e  com  honorários 
compatíveis  com  piso  sindical  da  categoria.  
O uniforme, cujo modelo deverá ser  aprovado, 
fornecido      em      quantidade      e      
qualidade necessárias  à  boa  e  adequada  
prestação  do serviço,    nos    seus    aspectos    
de    asseio    e apresentação visual, sujeito à 
aprovação.  
 

DIÁRIA 30 

  

19.3 

 
CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO: 
Profissional com experiências na atividade com 
postura adequada e trajando roupas bem 
discretas.  

DIÁRIA 30 

  

19.4 

 
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA: 
Segurança desarmada para prestar serviços de 
vigilância e segurança do evento, devidamente 
qualificado e munido por equipamentos 
necessários ao desempenho de suas funções.  
 

DIÁRIA 60 

  

20 

 
LOCAÇÃO DE DATA SHOW PROJETOR – 
TELA NOTEBOOK: 
Projetor de multimídia de 15000 ansilumens e 
10000 de relação de contraste; Potência 
luminosa/brilho: 15000 ANSI Lumens; Relação 
de contraste: 2000:1 Painel ótico: TFT/LCD; 
Resolução nativa: XGA (1024 x 768)pixels; 
Relação de recuo da tela (Throw Ratio): 2.0 – 
2.6:1 (p/ lente standard); Outras relações 
disponíveis com a substituição da lente: 1.35-
1.8:1 e 0.8:1; Padrões de vídeo: PAL/PAL-
M/PALN/SECAM/NTSC/NTSC4.43; 
Compatibilidade com computador: UXGA, 
SXGA+, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA, 
MAC; Alimentação: 220 VAC (50/60 Hertz) 
Potência elétrica: 1700 Watts; Carga térmica: 
5800 BTUs; Taxa de ruído sonoro: 51 dB (em 
modo econômico); Dimensões (largura; altura; 
profundidade): (58,2; 25,2; 81,3)cm. Prever 
profissional para operar o equipamento. 

DIÁRIAS 
20 
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21 

 
LOCAÇÃO DE VENTILADORES: Ventiladores 
de coluna, nas seguintes condições grades: 
Aço cromado com tratamento antiferrugem; 
Hélice: com 3 pás de polipropileno natural 
Diâmetro das hélices: 55 cm Diâmetro da grade 
de proteção: 60 cm Controle de velocidade: 
rotativo Potência do motor: 200 w Voltagem: bi-
volt Velocidade: 1400 rpm Altura: 1,30 m 
(mínimo) e 1,95 m (máximo) Consumo: 0,20 
Kwh. 

DIÁRIAS 
20 

 

  

22 

 
LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR: fixo sobre 
pedestal de 100 litros, fluxo de ar 2760 m3/ 
hora, plástico retomoldado, com base e rodízio. 

DIÁRIAS 
20 

 

  

23 

 
CONTRAÇÃO DE COMPUTADORES/ 
IMPRESSORAS COM ACESSO A INTERNET 
COM MATERIAL NECESSÁRIO: CARTUCHO 
E PAPEL – A 4 
Computador com processador mínimo i3, HD 
500 de GB, mouse óptico sem fio, teclado sem 
fio com controle de volume e teclas de atalho, 
4GB de memória RAM, kit multimídia (webcam 
e microfones embutidos, alto-falantes 
integrados), placa de rede 10/100/1000mbits e 
entradas USB, gravador de CD, leitora e 
gravadora de DVD e sistema operacional 
instalado e atualizado (Windows e Office 
atualizados). Monitor 20” em Widescreen HD, 
com iluminação auxiliar por LED e resolução de 
1600x900. 
Com  Impressora laser colorida (com toners 
incluídos para todo o período e 500 folhas de 
papel sulfite A4) mínimo 36ppm.Estabilizador. 
Configuração mínima: 4 saídas 110/220, 
600VA; 

DIÁRIAS 
20 

 

  

24 

CONTRATAÇÃO DE TRADUÇÃO 
SIMULTÂNEA  INTERPRETE: 
Profissional treinado e capacitado para a 
realização de serviços de recepção, fluente na 
Língua inglesa e  espanhola, uniformizado, com 
experiência comprovada, sujeito à aprovação. 
 

DIÁRIAS 
06 
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25 

 
LOCAÇÃO DE ONIBUS/VEICULO: 
Ônibus Executivo com mínimo de 45 lugares 
em perfeito estado de conservação, com GPS, 
com cinto de segurança em todos os bancos, 
ar condicionado, motorista com celular e 
uniformizado (terno e gravata), apto a 
identificar e recepcionar passageiros, se 
necessário. Prever estacionamentos e uma 
placa de identificação com os dados fornecidos 
pelo Contratante (nome do evento, logomarca) 
a ser posicionado no para-brisas do veículo 
com percurso de até 100 Km por contratação. 

UND 
15 

 

  

26 

 
LOCAÇÃO PAINEL DE LED: 
Painel de LED de alta resolução - locação de 
painéis eletrônicos modulares, com capacidade 
para processamento de imagens estáticas e 
dinâmicas digital, P10mm, indoor ou outdoor. 
Incluir transporte, montagem, desmontagem e 
operação, além de equipamentos acessórios 
para controle e gerenciamento de imagens. 

DIÁRIAS 
12 

 

  

27 

 
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE: 
apresentar  metodologia, certificado de 
reconhecimento, ensino de alta qualidade com 
certificação de outras empresas, no ramo 
pertinente, para suprir as demanda da CMSL. 
 
 
 Metodologia Exclusiva Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com certificação 
ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de OHIO, nos 
EUA; 
 • E muito mais... 
Metodologia Exclusiva Self Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com certificação 
ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de OHIO, nos 
EUA; 
 • E muito mais... Metodologia Exclusiva Self 
Coaching; 
 • Certificado com reconhecimento 
internacional; 
 • Ensino de alta qualidade com certificação 
ISO 9001; 
 • Parceria com a Universidade de OHIO, nos 
EUA; 

DIÁRIAS 
12 

 

  

28 

 
CONFECÇÃO DE MEDALHAS: Medalhas 
cunhada em bronze, com formato de disco, 
circunferência de 3,5 (três e meio) centímetro 
de diâmetro e 01(um) milímetro de espessura, 
circundado pela legenda “mérito Legislativo 
Simão Estácio da Silveira” e no verso a 
inscrição Homenagem da Câmara municipal de 
São Luis, circundada por duas palmas em 
aberto; fita em cetim de 3,5(três e meio) 
centímetros de comprimento com duas cores: 
azul à esquerda e amarelo à direita (no sentido 
vertical).Roseta, nas mesmas cores da fita 
(azul e amarelo).Acompanha estojo revestido 
em corinho, na cor azul marinho com parte 
interna acolchoada. 
  

UND 
 

110 
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29 

 
DISCIPLINADOR DE FILA: em aço inox e 
pintura cromada, com fita retrátil de 2m e 5cm 
de largura. 

UND 
 

100 

 

  

30 

 
PRATICÁVEL: revertido de carpete, medindo 
9m x 3m, altura 70cm com escada lateral e 
frontal.  

UND 
15 

 

  

31 

 
TENDA 1: Estrutura para cobertura medindo 
04m x 04m em ferro galvanizado e lona nigth 
and day, cor branca, altura 3m. 

DIÁRIAS 
20 

 

  

32 

 
TENDA 2: Estrutura para cobertura medindo 
06m x 06.m em ferro galvanizado e lona nigth 
and day, cor branca, altura 3m. 

DIÁRIAS 
20 

 

  

33 

 
TENDA 3: Estrutura para cobertura medindo 
10m x 10m em ferro galvanizado e lona nigth 
and day, cor branca, altura 3m. 

DIÁRIAS 
12 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO II 

                       

 

CARTA CREDENCIAL 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. xx/2019 - CPL/CÂMARA/MA 

 

 

À COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CPL/CÂMARA/MA 

 

Prezados Senhores  

 

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito, 

a empresa ______________________________, por seu representante legal, que 

esta subscreve, credencia o Sr. ___________________, portador do RG 

(Identidade) nº. ____________, a quem são conferidos poderes para representar a 

empresa outorgante no Pregão Presencial nº. 02/2019-CPL/CÂMARA/MA, em 

especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de 

lances verbais, negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição 

de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado. 

 

São Luís/MA, _____de__________ de 2019. 

 

Atenciosamente, 

 

             __________________________________ 

(nome da empresa, e do seu representante legal, 

com a devida qualificação: sócio, proprietário, gerente,  assinatura, RG e CPF). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019- CPL/CÂMARA/MA 

 

 

A empresa _____________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o nº.__-

________, sediada na __________________(endereço completo), por seu 

representante legal declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da 

Lei Federal nº. 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a 

inabilite a participar do Pregão Presencial nº. 02/2019 - CPL/CÂMARA/MA e que 

contra ela não existe nenhum pedido de falência ou recuperação judicial.  

                 Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a 

todos os seus termos. 

 

 

São Luís/MA, _____de__________ de 2019. 

 

 

 

             __________________________________ 

(nome da empresa, e do seu representante legal, 

com a devida qualificação, assinatura, RG e CPF). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DA HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

A empresa ..............................................., registrada no CNPJ n° 

................................, por seu representante legal o(a) Sr.(a)................., portador(a) 

Do RG (Identidade) n°.................... e do CPF n° ......................., DECLARA, para os 

devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no Pregão em 

referência..  

 

 

Local e data. 

 

(nome, assinatura e o n.o da Identidade do declarante) 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e 

assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 ____________________________________,inscrita no CNPJ 

nº________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a)_________________________, portador(a) do RG  (Identidade) 

nº_______________________ e do CPF nº______________________, declara, 

para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial nº 02/2019–CPL/CMSL/MA, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 

na presente data, é considerada: 

(   ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 

de 14/12/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 

4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

                                            ............................................................... 

                                                                       (data) 

                                        ........................................................................ 

                                                            (representante legal) 

 

 

OBS: 

 

a. Assinar com um “x” a condição da empresa. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988) 

 

 

 

.........................................., inscrito no CNPJ nº................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) do 

RG (Identidade) nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins 

do disposto nos termos do inciso XXXIII do art. 7°, da Constituição Federal de 

1988, e no art. 27, inciso V, da Lei 8.666/93, incluído pela Lei n ° 9.854/99, 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.  

  

 

 

 

Local, data e assinatura 

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e 

qualificação). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2019-CPL/CMSL/MA 

 

ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO Nº ____ /2019 
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1858/2019  

LICITAÇÃO: PREGÃO N° 02/2019  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

LUÍS E A EMPRESA __________. 

 

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a Câmara Municipal de 
São Luís, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 
___________, situado na ____________, nesta cidade de São Luis, Estado do 
Maranhão, neste ato representado por seu Exmo. Presidente 
Sr._______________,brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº ________, 
expedida pela SSP/MA e inscrita no CPF (MF) sob nº_______________, residente e 
domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, 
de outro lado, a empresa____________________, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________________, com sede 
___________(endereço completo), na cidade de ___________, neste ato 
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo(a) Sr(a) _____________, 
(nacionalidade), (estado civil), (profissão/cargo/função), portador(a) da carteira de 
identidade nº _______________, expedida pelo(a) ______________ e inscrito (a) no 
CPF (MF) sob o nº __________________, residente e domiciliado na cidade de 
______________________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
firmam o presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 8.666/93 e 10.520/02 e 
alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O presente CONTRATO tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET E ORGANIZAÇÃO 

DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO LUÍS, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de 

Referência (Anexo I) e a Proposta da CONTRATADA datada de ________, referente 

ao(s) lote (s) _______, independentemente de sua transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
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O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 
....../....../201....., condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do 
Município. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do 
Pregão nº xxx/2019 – CPL/CMSL, Termo de Referencia (Anexo I) e a Proposta de 
Preços da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR  

O valor global deste Contrato é de R$............................... (...............................).  
 
Parágrafo Único – Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: ..............................., conforme Nota de Empenho nº 
............................... 
 
CLÁUSULA SEXTA – LOCAL DE EXECUÇÃO E DO PRAZO  
 
A prestação dos serviços deverá ser efetuada na Câmara Municipal de São Luís – 
CMSL, à Rua da Estrela, nº 297, Centro – CEP 65.010-200 – São Luís - MA ou 
conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e transcritas na  
Ordem de execução dos Serviços.  
 
Parágrafo Primeiro – O prazo de vigência é de 12 (doze) meses, entrando em 
vigor, a partir da data de sua assinatura, condicionada a sua eficácia à publicação no 
Diário Oficial do Município. 
 
Parágrafo Segundo - Todos os custos no transporte, tributos, impostos que 
incidirem sobre o fornecimento e prestação dos serviços objeto deste instrumento 
serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO 
 
O serviços deverão manter as mesmas condições e especificações apresentadas na 
proposta da vencedora, principalmente, durante todo o período de execução, sob 
pena de notificação ou até rescisão do contratual com aplicação de penalidades. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA 
 
O contratado será acionada, caso haja alguma desconformidade na prestação dos 
serviços. Se o contratado não atender a solicitação da Cãmara Municipal de São 
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Luís será acionado o Departamento Juridico para  tomar as providências cabiveis, 
conforme o Edital. 
  
Parágrafo Único - A Contratada será responsável pela substituição, troca ou 
reposição dos alimentos que, porventura, forem entregues em recipientes e ou 
embalagens  sujas, resguardados os direitos estabelecidos no Código de Desfesa 
do Consumidor. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços será efetuado  de acordo com a prestação dos serviços 
executadas, em até 10 (dez) consecutivos do mês subsequente a execução, através 
de depósito bancário na conta corrente da contratada, por meio de ordem bancária, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura (devidamente atestada por comissão 
competente via portaria), e validada pelo Fiscal do Contrato, em 02 (duas) vias 
originais, atestadas, e com as devidas certidões de regularidades fiscais. 
 
Parágrafo Primeiro - Havendo erro na Nota Fiscal, contestação ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o 
pagamento ficará pendente até que esta providencie as medidas saneadoras. 

 

Parágrafo Segundo – Na hipótese do Parágrafo Anterior, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento 
fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Terceiro – O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE 
FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus 
pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação: 
 

a) Certidão única referente a créditos tributários, administrativos pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e as inscrições em Dívida Ativa da União junto à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), assim como a regularidade 
das contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB 
nº 1751 de 02 de novembro de 2014; 

b) Certidão Negativa de FGTS; 
c) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista; 
d) Outros que sejam necessários para a realização do pagamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei 
Federal nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

 64  

 

 

      CMSL/MA 

Fls. ____________ 

Proc. ___________ 

Ass. ____________ 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 
8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
 
A CONTRATADA no poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de 
imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis. 
 
Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA, cumpre a responsabilidade integral pela 
perfeita execução contratual, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo 
rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
contratação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização deste Contrato será efetuada por servidor ou comissão, designado 
pelo CONTRATANTE, que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a 
aplicação das penalidades previstas neste instrumento.  
 
Parágrafo Primeiro – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato 
serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, 
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da 
plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE.  
 
Parágrafo Segundo – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
imperfeições técnicas ou vícios nos materiais, e na ocorrência destes, não implica 
co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
I - Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato 
Administrativo, a CONTRATADA se obriga a fornecer os materiais,  de acordo com 
as especificações do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do PREGÃO Nº 
XXX/2019 – CPL/CMSL a Proposta apresentada, que integram este Contrato 
independente de transcrição. Constituem ainda obrigações da CONTRATADA:  
 

a) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações do 
objeto e as cláusulas estabelecidas no Contrato; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, 
fornecimento, manipulação e entrega de refeições prontas, objeto deste 
Contrato; 

c) Entregar o objeto, em conformidade com o disposto neste Termo de Referência, 
devendo permanecer sob a sua responsabilidade até que a distribuição/entrega 
tenha sido concluída; 
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d) Assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da 
CONTRATANTE, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico, e-mail 
ou de qualquer outro meio hábil, podendo ser prorrogado mediante acordo das 
partes; 

e) Executar o fornecimento conforme detalhamento constante no Termo de 
Referência, práticas usuais de mercado e legislação vigente; 

f) Fornecer talheres e quentinhas descartáveis em quantidades compatíveis com 
as especificações deste Termo; 

g) Informar, por escrito, as pessoas que poderão entregar as refeições, indicando o 
nome completo, uma vez que a apresentação da identificação poderá ocorrerá 
nas entregas; 

h) Indicar um preposto que possa ser encontrado mediante contato telefônico 
durante o horário comercial, com competência para tomar decisões em nome da 
empresa contratada no que disser respeito aos assuntos relacionados à 
execução do contrato; 

i) Observar, rigorosamente, os horários das entregas de refeições; 
j) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e de 

qualificação exigidas no Edital, sob pena de suspensão dos pagamentos até a 
devida regularização; 

k) Imediatamente após a assinatura do contrato, disponibilizar o atendimento, 
fornecendo as refeições licitadas, de acordo com o número de servidores 
indicados pela Secretaria, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas 
qualidades solicitadas mediante requisição que pode ser denominada 
“REQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO”, a ser emitida pelo Fiscal do Contrato ou, 
na falta deste, por servidor devidamente autorizado; 

l) Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do fornecimento 
objeto do contrato, e ainda, quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive 
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do 
contrato e dos documentos a ele relativos; 

m) Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento das refeições de acordo 
com as condições constantes deste Termo de Referência; 

n) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 
morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, 
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Estado ou a terceiros; 

o) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da 
entrega ou de sua elaboração, salvo quando o defeito for, comprovadamente, 
provocado pela contratante; 

p) Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade das refeições fornecidas; 
q) Manter pessoal suficiente para execução do serviço, sem interrupção por motivo 

de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço ou demissão de 
empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de 
emprego com a CONTRATANTE; 

r) Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou 
subcontratações não autorizadas pela CONTRATANTE; 

s) Vedar a utilização, na execução do serviço, o empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou em função de confiança no 
órgão contratante; 
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t) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
execução do serviço 

u) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre. 

v) Comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão 
social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone e outros dados que forem 
importantes; 

w) A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto do Contrato de acordo com as 
especificações e critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 

x) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

II - São Obrigações da CONTRATANTE:  

a) Fornecer os dados e informações completas para o correto fornecimento das 
alimentações pela CONTRATADA; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA; 

c) Efetuar o pagamento conforme estipulado no Contrato; 
d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de quentinhas reprovadas no 

Recebimento; 
e) Exercer a fiscalização do fornecimento, de modo a assegurar o cumprimento 

da execução do escopo contratado, verificando o cumprimento dos horários 
estabelecidos, quantitativos de refeições e descartáveis previstos, a 
compatibilidade com o cardápio estabelecido, registrando eventuais 
ocorrências; 

f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 
fornecimento; 

g) Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento, de acordo com os critérios 
estabelecidos neste Termo de Referência; 

h) Atestar as notas fiscais apresentadas para efeito de pagamento; 
i) Informar, diariamente, a quantidade de refeições e o tipo a serem entregues 

no dia seguinte; 
j) Informar, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, eventuais acréscimos 

ou diminuição da quantidade referida no item acima; 
k) Notificar à CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as falhas 

observados na execução do objeto descrito neste Termo de Referência; 
l) 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 licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA -  CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES. 

A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de 
ser aplicadas nas seguintes hipóteses:  
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a) Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do 
cumprimento contratual;  

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 
fatos imputáveis ao Contratante.  

 
Parágrafo Primeiro – No caso de atraso injustificado, assim considerado a 
inexecução parcial ou a inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 
86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades:  
 

a)  Advertência;  
b)  Multa de:  

b1) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os 
prazos contratuais ou de     inexecução parcial da obrigação assumida;  
b2) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução 
total da obrigação assumida;  

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos.  

 
Parágrafo Segundo -  Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado 
impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
Contratante, a Contratada ficará isenta das penalidades supramencionadas.  

 
Parágrafo Terceiro – A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao 
Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento 
da notificação; ou descontada dos pagamentos.  
 
Parágrafo Quarto – Com fundamento no art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, e 
no art. 28 do Decreto nº. 5.450, de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar 
com a CMSL, pelo prazo de até (5) cinco anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das demais cominações legais e multa, a licitante e a adjudicatária que:  
 

a) não assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta;  

b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital;  
c) apresentar documentação falsa;  
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  
e) não mantiver a proposta;  
f) falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) comportar-se de modo inidôneo;  
h) fizer declaração falsa;  
i) cometer fraude fiscal.  

 
Parágrafo Quinto –  As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto 
com as de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o 
Contratante, e impedimento de licitar e contratar com a CMSL.  



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 

ESTADO DO MARANHÃO 

 

 68  

 

 

      CMSL/MA 

Fls. ____________ 

Proc. ___________ 

Ass. ____________ 

 
Parágrafo Sexto –  Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos 
termos do art. 109 da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 
 
Parágrafo Sétimo - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste 
capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário 
Oficial do Município (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), 
constando o fundamento legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA – DO CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar o fornecimento, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 
 
Parágrafo Primeiro – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
Parágrafo Segundo – O fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o 
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DA RESCISÃO 
 
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados 
no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo 
diploma legal.  
 
Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
Parágrafo Segundo – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais 
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos 
prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS COMUNICAÇÕES  
 
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá 
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de 
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registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações 
verbais.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA HABILITAÇÃO  
 
A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
 
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário 
Oficial do Município, obedecendo ao disposto no art.61, parágrafo único da Lei 
Federal n° 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – DO FORO  
 
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia 
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente instrumento.  
 
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em ___ (____) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as 
subscrevem.  

 
São Luis (MA),     de              de  2019. 

 
 

____________________________________ 
CONTRATANTE 

 
____________________________________ 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  
 

1) ____________________________________       

CPF n.º _______________________ 

2) ______________________________________  

  CPF n.º _______________________ 


