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EDITAL 00 PREGÃO PRESENCIAL NS 12/2021-SRP

unicef#

Processo pS: 1301001/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Data:05/03/2021
Horário: IShOOmín

Local: Av. GetúlioVargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.

A Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos-MA, por intermédioda Secretaria Municipal de Administração,
torna púbiico para conhecimento dos interessados que na data, horário e iocai acima indicado, fará realizar licitação na
modalidade de Pregão, na forma Presencial, para Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de rfiãò-déíbra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, conforme de_scrÍto neste Editai e seus Anexos.

O certamè iicitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federai ns- 10.520/2002, apiicando-se,
subsidiariamente, no^que couberem; a Lei Federai'ns 8.666/1993, a Lei Complementar, ns 123/2006 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. - ;

I - • ' i
Não havendo expediente ouocorrendo gualqüerTato'.superveriiente què impeça^a^ealização do certame na

data marcada, o recebimento e o Início da abertura dos envelopes réfèrèntés a este Pregão serão realizados no primeiro
dia útil subseqüente, nomesmo,horário.e locaranteriormenté estabelecido,-'desde qúe.não hajá comunicaçâo doPregoeiro

.. » • 1 . '• ' '
em contrario. : f ^

V

1-DO OBJETO

1.1 - o presente Pregão tem por objèto.a.Contratação.de erripresVespeciàíizada, através deata deregistro depreços,
para terceirização de mão-dè-obra de^apoio^às^atividadés operáclonais, para suprir a carência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura-Municlpai-de-Sâó-Jqão' dos-"'Patos/MA, nas condições, quantidades e
especificações contidas no Termó dé Referência - ANEXO I, deste Edital..'- - !

1.2- 0 valorestimado paracòntratação.dp objetodesta licitação eÜé R$ 4.973;496,00 (Quatro milhões novecentos e
setenta etrês mil quatrocentos è noventa e seis reais).

1.3 - O prazode execução do objeto é"de até 10 (dez),meses; podendoseKprorrogado por iguais e sucessivos períodos
na forma do Art.57, li, da Lei Federal ris"8."666/1993, á critério'da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos.

: ' '-'v •' 5-. ' • '
. — J." - - ';'>v ' Í

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO •

2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto licitadoe
que atenderem a,todas as exigências, inclusive quánto à documentação e requisitos de classificação das propostas,
constante deste Editai e seus Anexos.

2.2 - Não poderão pártícipar desta licitação, direta óu indiretamente, as empresas: ..

a) Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitarcom a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos
ou outro órgão competente;

b) Declaradas ínldôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;

c) Que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores ou dirigentes de órgão ou
entidade do Município de São João dos Pastos;

d) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

e) Estrangeiras que não funcionem no País;

f) Reunidas em consórcio e que sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si;
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g)

h)

J)

Que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência,
concordata,fusão,cisão ou incorporação, desde que não esteja homologado o planode recuperaçãopela
justiça;

Que tenham sócios, diretores, administradores, procuradores. Independentemente da denominação, ou
acionistas com participação relevante, que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em
comumou que esteja vinculada, sob qualquer forma, profissional ou comercialmente, a outra empresa
participante deste certame;

Que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com
participação relevante, queseja parente,até o terceiro grau,consangüíneo ou porafinidade, do Prefeito,
do VIce-Prefelto, dos Vereadores, dosSecretáriosMunicipais ou de qualquerservidorocupante de cargo
em comissão.na Administração Pública Municipal de São João dos Pastos; 1
Enquadradas nasdemais vedações estabelecidas no artigo ?2 da Lei Federal ns 8.666/93.

2.3 - Asmicroempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar-se.comotal, nos termos do ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar
123/2006. r 'I

3 - DQ CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o credenciamento deverão sèr^apreserítados os seguintes dóc(jmentos,'.fora de qualquer envelope:
,• " *• '•'* •' _ ' /r" ^

a) Tratando-se derepréséntantelegal dèsociedade empresária òucooperativa, ouempresário individual, o estatuto social,
contrato social ou outro Instrumento de registrò'.empr'esari^!, registrado na Junta|éomerciàl; ou, tratando-se de sociedade
não empresária, ato constitutivo atualizado registralJb nò Regístrb.^lvil daV.péWoas Jurídicas, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos eassumir obrigações em decorrência dessa'ipyestidura; |
b) Tratando-se de procurador, a procuração por-instrumento-público òu particular, da qual consteVn poderes específicos
para o referido certame^^para formular"lances) negociar preço, interpor,recurspsie desistir de sua jnterposlção e praticar
todos osdemais atos pertinentes aocertame, acqrnpanhada docòrrespondente'dqcumento, dentro osindicados naalínea
"a", que comproveos'poderes do mandante paVa a outorga. ^

\ . i
b.l); Procuração por. instrumento-particular e -Carta .Gredéncial'(ANEXO II) deverão possuir firma
reconhecida ern cartóriò.e-éstar.acornparihadas de cópla do'documento qué comprove os poderes do
mandante para a outorga, dentre os indicados ná alJtiea.Va";,^.

b.2)i instrumento de procuração,^, público\ou: particular, ou Carta Credencial) (ANEXO II) deverão,

obrigatoriamente, sob pena de não sér' aceito o credenciamento, ser firmados pelo responsável da
empresa, oú cooperativa, ou.enipresário individual, quantos estabeleça o contratosocial ou estatuto de
constituição, com permissão para outorgar poderes rioque tange a sua representatividade.

i - ' . , J
c)cédula de Identidade ou outro documento oficial quecontenhafoto do^ representante (legal ou procurador) da empresa
interessada, dirigentejou assemelhado.

3.2- Osdocumentos necessários ao credenciamentopoderão ser apresentados em original, por qualquerprocessode cópia
autenticada porcartório competente ou porservidor da administração oupublicação emórgão da imprensa oficial.

3.3-Aautenticação de cópias dos documentos necessários aocredenciamento poderá serrealizada nomomento dasessão.

3.4 - Nãoserá admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo representante
para mais de uma sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário individual.

3.5- Anãoapresentação oua incorreção insanável de quaisquer dosdocumentos 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.
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3.5.1 - Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

3.6 - Após o credenciamento, o Pregoeiro declarará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos proponentes.

'4 - DÁAPRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES E DÓS ENVELOPES

4.1 - Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar no ato do credenciamento:

4.1.1 - Declaração de Localização e Funcionamento que indique todos os dados pertinentes (endereço, Cidade,
Estado, C.E.P., ponto de referência e telefone), conforme modelo estabelecido no ANEXO II! deste Edital, e
apresentada FORA dos Envelopes;

4.1.2-Declaração de Cumprimentodos Requisitosde Habilitação, conforme modeio estabelecido no ANEXO IV deste
Edital, e apresentada,FORAdôs Envelopes.^ T- " " ]

4.1.3 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, devidamente
fechados e rubricados nofecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da Razão Social da lícitanté, os seguintes dízeres: ;

ENVELOPE NJ: 01- PROPOSTA DEPREÇOS

PREGÃO NS: XI2/202Í
DATA:;-'-.

. •. f'...

HORA;---';.^ • •- v. -

RAZÃO SOCIAL DÀ PROPONENTE:
ENDEREÇO:' J

CNPJ:

\ ' • •

.1 ' 'j

ENVELOPE AfS;-02 - DOCUMENTOS DÉHABILITAÇAO

PREGÃO N9:X12/202r" "" ' -

DATA:" . ;

HORA:"'./. y'
RAZÃO^SOCÍaCoAPRÒPÒNENTE: /.' vV
ENDEREÇ0: \";-----V • .. "-••i:; '
CNPJ: 'Vi-''. ^

4.2 - As microempiresas e empresas de pequeno porte'̂ -qué desejarem exercer o direito de preferência previsto na Lei
Complementar nS|123/2006, deverão apresentar ao Pregoeiro, além'da Declaração de Localização e Funcionamento
(subitem 4.1.1) e dosehvélopes ns Ó1 e ns'02 (subitêm 4.1.2), os seguintes documentos erhseparado:

^ ^
4.2.1 - Declaração de Cumprimento dos'Requísitos de Habilitação para Mícroempresa e Empresa de Pequeno
Porte, exceto quanto à eventual aplicação do art. 43 da Lei Complementar n? 123/2006 para a regularidade fiscal,
conformemodeloestabelecidono ANEXO Vdèsté Edital, e apresentada FORÃ dos Envelopes;

4.2.2 - Declaração de Enquadramento como Mícroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 3^ da
Lei Complementar ns 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o
referido enquadramento, podendo ser:

a) inscrição ou a solicitação como optante do SIMPLES NACIONAL;

b) certidão simplificada e especifica expedida pela Junta Comercial do domicílio da sede da licltante.

4.2.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 4.2.4 deste Edital, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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4.2.4. O disposto no subitem 4.2.4 se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no caso do empate
previsto no subitem 4.2.3 mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo definido
pelo Pregoeiro, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

4.3 - A não apresentação da Declaração prevista no Item 4.2.2 significa renúncia expressa e consciente da ücitante, que
optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nS 123/2006, desobrigando o Pregoeiro.

4.4 - Os Envelopes não abertos ficarão sob a guarda do Pregoeiro, até a assinatura do Contrato Administrativo decorrente
deste Pregão.

4.5 - Não será admitida a entrega de apenas um envelope.

-• }

§^A^PR0P0StADE'RREçds^-"~7 ~
) i

5.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, saivo^ quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,,assjhada;e rubricadas todas as folhas pelo tjepresentante legal da
licitante proponente, devendo conter oseguinte:", ^

a) Proposta de Preço-(AnexqJX), Núniero' do Pregão e".ò'nome ou razão social da proponente, número do
CNPJ/MF, endereço' completo/telefone, fax e endereço életrôniço (e:mãil),\ste último se houver, bem como
dados bancários (nome'e numero do banco, agência e contácorfente para fins de pagamento);

f \\ — 'v '
b) Nome completo do representante lègal da licitante, profissão, númerps do CPF e Carteira de Identidade e cargo

na empresa; ' ' " • - ' .• ' ( • '

c) Descrição detalhada dos servlçosi'Cotádos,'em conforrn|dadeiçom";as especificações contidas no Termo de
Referência (ANEXO I), com ã1n(^cação daunidade, qu^tidade,preços unitários ém algarismos, eovalor global
da proposta, em.algarismòs eijor extenso, em moeda correntenádbnal, com no máxirho duas casas decimais
após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustável, o quàl deverá/ser.condizente com os preços praticados
nomercádo; ^-'ò'"" f,'"' '///,-'-?• • ]

I .... f.i !j i
d) Planiihade Custo e Formação de Preços, contendo o detalhamento dos custos que compõem o preço ofertado,

a Planilha de Espécificaçõbs.èiQuahtitativos ,dos.Serviços e.Quadro''Resumo do ValorÍMensal por Preposto,
tambémideverá ser apresentãdaeiTi meio eletrônico (Microsoft Excel em CD-ROM), sem proteção do arquivo,
objetivando facilitar aconferênçiã.bàrmesmá-(Anexo VIIJ)."!.''' í'í ;

1 ^ "T."• • -^:rr
e) As propostas deverãoconter indicação dossindicatos, acprcios coletivos, convenções coletivas que regemcada

categoria prcfíssiohai que executará ps serviços e a respectiva data base e vigência! com base no Código
Brasileiro de Ocupações^BÒ, segundo disposto nò inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MP06/SLTI ns
02, de 30/04/2ÒD8. ' J

e.l) [A^a'usência_ da indicação dós sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, exigida neste
subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas por parte da área técnica desta Prefeitura,
poderá acarretara desclassificação da proposta da LICITANTE.

e.2) Deverão ser observados, quando da elaboração das planilhas de custos e formação de preços, os
valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles
estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI
ou SESC, SENAiou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente de Trabalho/SAT/iNSS, SEBRAE,
Férias, 139 Salário e outros).

e.3) Naformulação de sua proposta, a empresa deverá observar ainda o regimede tributação ao qual está
submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento,
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conforme as Leis n.a 10.637/2002 e 10.833/2003 (AcórdãoTCU- Plenário n.e 2.647/2009).

f) Prazo de execução dos serviços de 10 (dez) meses, prorrogáveis na forma do Art. 57, II, da Lei Federal n-
8.666/1993, a critério da Prefeitura, contados a partir da assinatura do Contrato;

g) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta] dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentação;

h) Data e assinatura do representante legal e do responsável técnico.

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 - Ainadimplência*dílicitantè,~còm referência aos encargos estabêlecidós ho^item^terior, não transfere a
responsabilidade pcTr séu pagamento àPrefeitura de São João dos Pastos, nem poderá onerarão objeto deste Pregão,
razão pela qual a'licitante vencedora renuncia.expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Administração Municipal. \

5.3 -Em nenhumalhipótese poderá ser alterado oconteúdo da proposta escrita, seja com relação apreço, pagamento,
prazo ou qualquerjitem que importe modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas asanar
evidentes erros materiais, alteraçõès essas qu^è serão a"yaliadas'{jelõ Prepeiro. |
5.4 - Aproposta deverá ter,validade, mínirna^dé 60 (sessentã)-^iâs contados, dã'data de recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Documentação.'̂ ^ "• v' '

i V'-.:'x' r''••• V 4'J '
5.4.1 -Caso aadjudicação" nlo'bcorrà^dentro do.períõdo de,validade da,proposta, a Prefeitura^ Municipal de São João
dos Pastos podará solicitar aprprrògáçãd^do prazo de validade por mais 60 (sessenta) dias. j
5.4.2 - Decorridos 60 (sessenta)'dtas da data da sessão publica deste'pregão, sem convocação para a contratação,
ficam aslicitantes liberadas dos compromissos assumidos.' • O í 1

! V , . í ./ •' j
5.5 -Acotação eoslances verbais apresentados e levados ém consideração pára efeito dejulgamento serão da exclusiva
eda total responsabilidade da Iicitanté,i nãò lhe cabendo odireito de pleitear qüalquer alteração,jSeia para mais ou para
menos, obedecendo direitosadquiridos pelaconvençãocoletiva que abrange o.municfpio de SãoJoão dos Pastos.

5.6 - Não se considerará qualquèr-oifertá de vantagem não prevista.heste''Pregãp,'inclusive financiamentos subsidiados
oua fundo perdido. . l V'^!

5.7 - Não se adniitirá Proposta qué'"ãpr'esen"t^r preçosjglobal ,ou*'únJtárip simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com| salários de mercado'"[ob'pdecendo aConvenção CpleTiyáj/acrescidos dos respectivos encargos.
5.8. Se tratando de Cooperativas e assemelhados','estas.deyerãò~apre'séhtar um modelo de gestão operacional que
contemple as diretrizes estabelecidas na IN n2!05 de 26'de maio de 2017 (Seção V, Art. 10,J§1), o qual servirá como
condição de aceitabilidade da proposta.

5.9- Após a apresentação da proposta nãocaberá desistência,salvopor motivo justo decorrentede fatos supervenientes
e aceitos pelo Pregoeiro. .

i . .
5.10 - A indicação" dos sindicatos. Acordos,'Convenções-ou-Dissídios Coletivos dé-Trab'alho que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço e as respectivasdatas-bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO);

6 ? DOS DOCUMENTOS DE.HABIUTAÇAO

unicef@

6.1 -Todas as licitantes, inclusiveas mícroempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar a Documentação
de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE NS 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 6.3. deste Edital.

6.2 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope contendo os
documentos de habilitaçãoda licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitaçãoou inabilitação.
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6.3 - A habilitação da licitante far-se-á com a apresentação dos seguintes documentos:

A HABILITAÇÃO JURÍDIG\ será comprovada, mediante a apresentação da seguintedocumentação:

a) Registro Comerciai, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais 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;

e) Cédula de Idehtidade e CPF dos sócios ou prorpetário da empresa; |

j '' !
AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será cõmpròWda^mediante aapresentação dos seguintes documentos:
e) Prova de Inscrição no Cadastro Naclónaye'Pessóa Jurídlca'(CNPJ); ,

f) Prova de inscVição no Çáda'strò;dé Contribuintes Estadual ou Municipal; rélátiyóaôdomicílio ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo clè ativldade^e,compatível com oobjeto contrátuál; ' j

! \~ ' ' '.I, , \ i - v' • • i
g) Prova de regularidade com arFazènda Federal e_cprh;.a Seguridade Social • INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos'Federais e-à Dívida Atiya^dá União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal,abrangendo inclusive as contribuiçõessociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo únicodo art. 11 da
Lei n9 8.212, dé 24dejulho de 1991; • ^ ' ]•• í I \
h) Prova de regularidade com a Fàzejda ÉstaduTi, do domicílio ou sede'daüdtante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais;. _ lv,\ '

! ;w . 'v.; •/' •/' T *.' I
i) Prova de regularidade com a^Fazenda Estadual, do domicilio òu sede da jicitanté, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa; vr-'-"-' "-í •

1
j) Prova de regularidade com aFazêndá Munlcl|)al,.réla'tiva áo ISSQN - '̂Imposto sobre Serviços^de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos Fiscos e.Certldão Negativa de fnscrição de Débitos na Dívida Ativa;
1) Prova de regularidade relativa ao Fündo de Garantia por tempo de Serviço - FGTS, mediante Certificado de
Regularidade dia FGTS - ÇRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; i

m Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNOT), emitida por órgãocompetente dá Justiça do Trabalho. (Conforme Art.3' da Lei n"12.440/2011).

I ' ' "

AQUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dosseguintes documentos:

n) BalançoPatrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercíciosocial, já exigíveis e apresentados na forma
da lei,vedada a sua substituição por Balancetes ou Balançosprovisórios, que comprove a boa situação financeira da
empresa.

As llcitantes Interessadas devem apresentar suas demonstrações contábeis na forma da lei, levando em consideração
o tipo de tributação a qual está vinculada bem como o porte da empresa.

A comprovação de boa situação financeira da licitante será demonstrada através de índices financeiros,
devidamente assinado pelo Profissional de Contabilidade, utilízando-se as fórmulas abaixo, apurados do Balanço
Patrimonial, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores ali estabelecidos:
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (IIC)

ILC= Ativo Circulante

ãl,00

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC= Ativo Circulante

â 1,00
•Passivo Circulante-

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada; a.sua substituição por balancetes, devidamente
registradona junta comercial comprovando capitalmínimo Integralizado ou patrimônio líquido novalorde 10%(dez
porcento) do valor estima para apresentelicitação (Art.Slrl) |

I ' -I 'í -1^" ..lí- y" ^ •. I
n.l) OBalanço deSociedades por ações^e déjTpopefativâs^deyerão serapresentados com Ata deaprovação pela
Assembléia Gèral Ordlnáriã,- registrados há Junta Cornérciàl;-'

n.2) As demais Sociedades e'as Firmas Individuais, cooperativãVé soçiédádes ppr ações deverão apresentar o
Balanço Patrimonial, •asslnado"'peio,reprèsentante legal da empresa e' por-Còntabilista legalmente habilitado,
acompanhado dos termos ,de Abertura e[Êncerrarhènto do Líyr9:.Díáflo e demais dernonstrações contábeis
exigidas por iei,emquese ache'oBaláriço transcrito, devidamente registrado naJunta Comercial ou naentidade
em que oBalanço foi arquivado; ... . -- " .-IJ'.!•'/! 1
n.3) As Empresas constituídas há menos de üm_ajio,.et^subsdtuiç^d ao Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis deverão apresentár^o~Balan'ço de Abertura ou o^último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso; i .-•'ív'. 'l "-j' 'P: |
n.4) Apessoajurídica optaiítédoSisterha de Lucro Presumido, que tiodecorrerdo ano-calendário, mantiverLivro
Caixa nos termos da Lei Federal ri9.8.98Í'/95, deverá apresentar,'"'juritamenté com o Balanço Patrimonial, cópias
dosTermosde Abertura e Encerrarherito; . >

n.5) Demonstração do Resultado do.Èx^ercícÍo,(DRE); —>•- .V ' |
n.6) Demonstração de Fluxo de Caíxa:(DFC),.parâ empresas' com patrimônio líquido maíór que dois rhilhões de
reais ou forrhádas por sociedades de capital aberto:.Lei ns 11.638/2007; - ;

n.7) Notas Explicativas, conforme prevê o§4' do artigo 176 da lei 6.404/76; Í
f. -

n.8) Escrituração Contábil Digital (EÇD)) nos termos da Instrução Normativa RFB Ns 1774, de 22de dezembro de
2017, para jempresas que estão obrigadas mediante iei aapresentarem, suas demonstrações contábeis neste
formato. [ _ _ ^ ;

o) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor dasede da pessoa jurídica, com data
não excedente a 60 (sessenta) diasde antecedência da data de apresentação da proposta de preço;

p) Declaração dalicitante deque não possui, em seu quadro depessoal, empregado (s) com menos de18 (dezoito)
anosemtrabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anosemqualquer trabalho salvo nacondição de
aprendiz, cumprindo o disposto no Inciso XXXIII, art.72,da Constituição Federal de 1988(ANEXO VII).

q) No caso de cooperativa:

n.l) Aata de Fundação e o Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembléia que o aprovou, devidamente
arquivado naJuntaComercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede;

n.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei ns 5.764, de 1971;
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n.3) Os editais de convocação das três últimas Assembléias Gerais Extraordinárias;

AQUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação de:

a) Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante Já executou ou
executa de forma satisfatória serviços semelhantes com o objeto deste Pregão. 0(s) atestado(s), deverá (ão) estar
devidamente reglstrado(s) ou vlsado(s) na entidade profissional competente (Conselho Regional de Administração -
CRA). 0(s) atestado(s), deverá(ão) ser ímpresso(s) em papel timbrado constando o CNPJ e endereço completo da
pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores,
procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função; (TCU
Decisão ns 126/2002, Plenário; TCU Decisão ns 468/1996, Plenário; TCU Decisões ns 343/2002 e 384/2002, Plenário,
TC,Acórdão 473/2004, Plenário. — >

b) Comprovação de<qué tenha executado serviços de terceirização compatíveis eni quantidade com o objeto licitado
por período não"inferior a 2 (dois) anos;, - i

b.l) Paria comprovação da experiência mínima de 2(dois) anos prevista nó item "b", será aceito osomatório
de atestados. ^ ' I

c) Declaração de, que. o licitante instálárá^éscritóri0-em':iòc^'(cidade/müniçípip) previamente definido pela
Administração,-a ser cornprpvãdò'nò,prãzp máximo de 60 (sessenta)dias cóntãdoá partirdayigência do contrato.

^ ,.V- /, : !
d) Comprovação de Registro da sòciédade.empresária ou cooperativa,''ou émpresárib individual e de seu responsável

técnico, em plena validade, no Conselho Regional de Adrhinistração - CRA,|desde que se trate de atividade fim da
empresa. | • . ' ' . r"; -

i ' ' i . !
e) Acomprovação do vínculo profi^iohál sé fará cõm'á apresentação de cópiá da Carteira de Trabalho (CTPS) em que

conste a licitante como còntratahte.ou mediante certidão dò CRA, devidaménte atualizada ouContrato deTrabalho,
em que consteio profissional como responsável técnico. k'"

f) Évedada aindicação de urri mVsmoVeVpohsável técnico por mais.dp uma'stíiedade empresária ou cooperativa, ou
empresário individua, fato este que inabilitará todas asenvolvidas./)' ' j

g) Declaração formal e expressa-da licitante'indicando:ò ;profissIonal-'que-atuará .como responsável técnico pela
execução dosserviços, com fírmá'recorihecida porambosf; 1 r , i

h) O licitante deverá comprovar que tenha executado .contrato córn um mínimo de 50% (ciríquenta por cento) do
número de postos de trabalho aserem contratados. ' • . |

i

i) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto sé firmado para ser executadp em prazo inferior.

6.4. DA VISTORIA AO LOCAL DOS serviços"

a) Para realização da VisitaTécnica aos locais dos serviços, a empresa licitante se fará representar por um representante
da empresa e ou pelo seu responsável técnico devidamente credenciado(s) pela empresa, no caso do Responsável
Técnico, este, devendo ser identificado através da Carteira do Conselho Regional de Administração, respectivamente.

b) A Visita Técnica deverá ser agendada pela licitante interessada junto a Secretaria Municipal de Administração, em
horário comercial de segunda a sexta-feira, agendado no prédio Prefeitura Municipal de São João dos Pastos - MA,
após o agendamento da visita aos locais de execução dos serviços a licitante interessada será acompanhada dos
representantes da Secretara Municipal de Administração.

c) A vista técnica deverá ser agendada a partir do dia 19/02/2021.
d) Realizada a visita técnica ao local da execução dos serviços, não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por
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parte de qualquer empresa iicitante, com ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento dos serviços a
serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como, dos locais, ou das dificuldades a eles Inerentes, com o
intuito de eximir-se de responsabilidades.

:) Avistoria é obrigatória eserá acompanhada por representante da Secretaria Municipal de Administração de São João
dos Pastos - MA, designado para esse fim, o qual entregará ao visitante a "Atestado visita ao local da prestação dos
serviços" comprovando a vistoria efetuada, que deverá ser assinado pelo representante da Secretaria Municipal de
Administração de São João dos Pastos - MA e pelo responsável devidamente designado pela empresa;

6.6 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou expedido via internet, na forma da
lei.

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
proposta de preço e à habilitação^ seus Án^os, dêverão ser apTesentàdõTno idioma dfíciál^o Brasil.

6.8 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatórío apresentado em língua
estrangeira deverãò ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado. ' • ^ ' . í

! • _ i
6.9 - O número dò Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,^CNPJ indicado nos documentos da Proposta de Preço e da
Habilitação deverá ser o mesmo do estabeiecÍmentoVque':efetivamente vat fornecer o obJèto|da presente licitação,
excetuando-se: j ' "ó"..!- . ' ' ' |

a) da Certidão Negativa, ôu Positiva com Efeitos de Négativa;'de débitos'relativos ao INSS e do Certificado de
Regularidade dó FGTS,'que!põãerão ser da sede da pessoa Jurídica; y |

b] da Certidão de Faíêncla/concófdãta/rècuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com
Efeitós de Negativa) de Débitos Relativos'a Tributos Federais*^6 à Dívida Ativa dá União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da-sede dá pessoa jurídica. i

i I - - - V \ '
6.10- Não serãoaceitos dbcumentós"apreséntádos pór'melo de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias emfac-símile,
mesmo autenticadas, admitindo-se^fótos, gravuras, desenhos) gráficos bu catálogos, apenas corno forma de ilustração
das propostas de preço". M' -, i\' ' I.

j - ...5 iy_\ " 'i 'y/ '• '/' '
6.11 - Não serão aceitos "protocolos'de .entrega" ou "soiicitação^^de documentqs" em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital. ^ V'---^ ' i

6.12 -Não serão aceitos documentos^cüjas^datas'estejarri rasufadas. ^ ' ' !

6.13-Serão aceitap somente cópias légíveisV "-'"r ,/ . •''O':i
6.14 - OPregoeirolse reserva.ao direito dè s'ólicitar ó original de qüalqu'er documento, sempre'que tiver dúvida e julgar
necessário. í • , j
6.15 - Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar ns 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito

l /

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

6.16- Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade não esteja
expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da
abertura das propostas.

7.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da
documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder ao respectivo
credenciamento, nos termos do Item 3 deste Edital.

7.2 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes e os representantes
legais credenciados deverão entregar:
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a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 - ANEXO III];

b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (subitem 4.1.2 - ANEXO IV);e

c) Envelopes n® 01 e n® 02 {subitem 4.1.3).

7.2.1 • As mícroempresas e empresas de pequeno porte que desejarem exercer o direito de preferência previsto na
LeiComplementar ns 123/2006, deverão apresentar a Pregoeiro:

a) Declaração de Localização e Funcionamento (subitem 4.1.1 - ANEXO III);

b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
(subitem 4.2.1-ANEXO V);

c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou-Empresa de Pequeno Porte (subitem 4.2.2 - ANEXO
VI); e ^ i

d) Envelopes n® 01e n^ 02(subitem 4.1.3). '
' I7.3 - OPregoeiro jprocedérá à abertura dós envelopes ns 01, seguindo com os atos referentes à classificação das

propostas de preços: \

^ -• Ia) rubrica, conferência e leitura dos preços propostos; - <

b) exame de conformidade e classificação das propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital
e seus Anexos;setTdo imediatamente desclassificàclas-aquelas que estivèrem em desacordo;

c) classificação, para-a-fase de'lanc'es, da proposta escritá'de MENOR'PREÇO GLOBAL e todas aquelas
apresentadas com preços sucessivos"e superiores èm até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;

i iiX- '/"•' i
d) seleção das melhoresprppostas;'até o máximo de três, quaisquer'quesejam os preçosofertados, quando

não verificadas, no mfnin^o, três propostas escrita^de preços a.partir do critério definido na alínea "c";
e) colocação das Propostas em ordem crescente.de preço,cotado para que,os representantes legais das

licitantes participem da etapa competitiva por meio de lances verbais.
X; r" :''t • t

7.4 - Adesclassificação da proposta dáMicitante importa preclusão. do seu direitode participar da,fase de lances verbais.
i '- y-! • • ' í . !
1 • s •>' I. vv . 'p p i

7.5 - Notocante aos preços, as propostas serab analisadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendõ-se às'correçõeX no caso de:éventu.ais'erròs^ tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadasserão consideradas paraXpüraçãõ dóvalor.da proposta. 1

7.6 - Havendo empate entre duas ou.máis. propostas, serão seíeciohàdãs^todas as licitantes que tenham ofertado o
mesmo preço, reaiizando-se sorteio para definir a ordeni de apresentação dos lances. . - j

7.6.1 - Alicitante sorteado em primeiro lugar escolríèrá a posição na ordenação de lances ém relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente atéa definição completa daordem de lances. i

7.7 - Então será dado.início à etapa competitiva e o Pregoeiro convidará Individualmente os representantes legais das
licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances vèrbals em rodadas consecutivas, a começar pela
licitante detentora da proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições: .

a) os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor
preço;

b) as licitantes só poderão ofertar um lance por rodada;

c) será vedada a oferta de lance visando ao empate;

d) quando convidado a ofertar seu lance, o representante da licitante poderá requerer tempo para analisar
seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não
poderá exceder 5 minutos;

e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
constantes deste Edital;
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f) a licltante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,ficará excluída
dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem de sua
formulação ou conforme determinar o Pregoeiro no momento da sessão.

7.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de MENOR
PREÇO GLOBAL.

7.10 - Apurado o menor preço e sendo este proposto por llcitante não enquadrada como mlcroempresa ou empresa'de
pequeno porte, antes que se proceda à negociação, a Pregoeiro deverá verificar a ocorrência de empate, assegurando,
enquanto critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos da Lei Complementar nS 123/2006.

7.10.1 - Entende-se-^pòf empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

' - \
7.11 - Para efeito do dispóstò no item 7.10, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forrna:

a) a Pregoeiro convocará a mícroempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer
seu direito de preferência e apresentar proppsta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar.
Otempo concedido não podará exceder 5minutos, sob pena de preclusão. <

b) não ocorrendo acontratação dírnicróempresa ou érripresVde pequeno porte, na forma da alínea anterior,
serãò convocadas ã'sremanescentes que porventurase enquadremTíã hipótese doJtem 7.10.1,na ordem
clas5ificatória,' pára o exercício do mesmo direito, observado o.prazo máximo de 5 minutos;

i - W.V V-, .sv'/ .=•/
c) no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se'èncontrem nó interválo/estabelecido^rjo Item 7.10.1, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique àquela que.prirneiro poderá éxercer a o direito de preferência e apresentar
meliioroferta. 's.'' '' ' |1.'' - |

7.12 - O exercício dq direito de prefé/êncla previsto na Lei Complementar ns 123/06 somente será aplicado quando a
melhoroferta da fase de lances nãotiversidoapresentada por microempresá ou empresa de"pequeno porte.

I ' Ví- ' ^ .. '.'i--- ' ;
7.13 - Concluída a ordenação finaj^das Propostas de Preços, o pregoeÍro'exáminará a aceitabilidade da primeira
ciassificada, quantoao objetoe valor, décIdlndo motivadamentearéspeitoe pVòçedendoà negociação como particular
paraobtermelhores condições para àÁdminIsWàçâo...

7.IA-Caso não se "realize lanceverbaíserá verificadaa cqnfóVriiidádeentVVa "proposta escritade menor preço e o valor
estimado paraa contratação, devendo"ò Pregoeiro negociar com p particular melhores condições paraa Administração,
após aaplicação dp item 7.10, conforme ocaso. - j
7.15 - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar as licitantes à com'posição de preços unitários, bem como os
demais esclarecimentos que julgar-necessários para perfeita formação de juízo. /

7.16- Aceito o preçofinal proposto,o Pregoeiro procederá à abertura o envelopé ns Ò2 contendoa documentação da
licitante classificada em primeiro lugar, paraverificar suascondições habilitatórias, consoante àsexigências deste Edital.

7.17- Constatado o atêndiffiehto das exigências habilitatórias, a licitante será declarada vencedora.

7.18 - Alicitante que deixarde apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Edital, ou os apresentar em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, ressalvada a hipótese legal prevista no item
7.20., sem prejuízo de aplicação de sanções.

7.19-Se a melhor oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará
a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do certame.

7.20 - 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.
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7.20.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicia! corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

7.20.2 - Anão 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 das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal ns 8666/93 e no art. 7® da Lei n® 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no Intervalo de empate previsto nò Item
7.10.1.

7.20.3 - Nahipótese dá não contratação de microempresa e erhpresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em primeiro lugar.

> ' • ^ ;
7.21 - Caso tenha; ocorrido lance, a Proposta de Preçp, ajustada ao lance final, deverá-ser entregue na Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João dos Pastos no prazo máximode'24!(vintee quatro) horas,
contado da data dã lavratura da Ata.

7.22 - Se não houver nenhuma manifestação,de";int^osiçâo de'recurso devidamente registrada em Ata durante o
transcurso da sessão do Pregão porparteldasjicitahtes presentès,.£;PregoeÍro procederá à Adjudicação do objeto ao
vencedor logo após a apresehtáção"cla Proposta de Preço; ajustada ao,lahce finál,consoante o Item 7.21.

• ' "" • ' -i • '
7.23-Se houver interposiçãòde Recurso contraatos do Pregoeiro, a Adjudicação daf-se-á após©Julgamento do Recurso
interposto e dado conhecimento doseuresultado..'- v /^ ' " • \

7.24 - Serão desclassificadas as propostas que'não atenderem às exigêricias.deste Edital, sejam omissas ou apresentem
irregularidades ou, defeitos capazes'de dificultar oJulgamento,' Vü'ajnda as'que apresentarem preços excessivos ou
preços manifestamente lnexequíveis,.'assim considerados aquelès qüe nãoivenham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que corhpVove que-os-custos'-dós irisumoVsão,'coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de pródutividade são compativeis.coma execução do objeto. i

7.25 - No caso de desclassificação, de'todas'as propostas apresèntadas,''o -Rregpeiro convocará todas as licitantes
classificadas para á fase de lances paraj.no pràzp de08 (oito) dias'ljt'eis,.apreséhtarèm novas propostas escoimadas das
causas de sua desclassificação, conformè previsto ho artigo 48, §'3®, da:Lei Federal n® 8.666/93.'

7.26- Nas situações previstas nos Itens 7;13,7.14 e 7.19 é lícito ò Pregoeiro negociar diretamente como representante
da licitante vencedora paraquesejaobtido,rhélhor preço. ' ' '•••!

7.27 -Todas as propostas e os docurhentps de habilitação.serãò fubficados, pbrigatpriaméhté, pelo Pregoeiro, pela sua
Equipe deApoio epelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste Pregão. '

1 - . . . , 1
7.28 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar
as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvoem razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento. | , > /'

8 - DA IMPÜgNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO ' ' " ' g". " • : ^ , " f

8.1 - Qualquerpessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnaro ato convocatório do Pregão até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1 - Aapresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma da Lei, devendo
ser entregue diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro • CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.

8.1.2 - Acolhida a petiçãocontra o ato convocatório, será designada novadata para a realização do certame.

8.2 - A Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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8.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo-o aceito sem objeção, venha a apontar
falhas ou irregularidades na data da abertura da sessão ou depois da abertura dos envelopes de propostas, hipótese em
que tal comunicação não terá efeito de recurso.

9^ DOS RECURSOS T' ^ ^ |

9.1 - Dos atos da Pregoeíro neste processo licitatório, poderá a llcitante, ao final da sessão pública manifestar. Imediata
e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a síntese das suas razões de recorrer.

9.2 - A falta de manifestação Imediata e motivada da llcitante quanto à Intenção de recorrer, no momento da sessão
deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à llcitante declarada vencedora.

9.3 • Caberá à llcitante apresentar as razões dos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias úteis, contados
da lavratura da citada Ata. —

" i

9.4 - Cientes as demais"'ílcitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde
logo Intimados a apresentarem contra-razões 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 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos Interessados na Comissão permanente de Licitação
da Prefeitura deSão João dos Pastos, Av. Getúllo^argas, Í35, Centro - CEP; 65.665-00Õ, São Joãb dosPatos/MA.

9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeirp nãq.terá efeito suspénsivor- ^ ,

9.7-0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atós insuscetíveis de aproveitamento.
1 ^1''-%•''•<) - ;

9.8 - Não serão conhecidos os reçursosjnterpqstos por-fax.e aqueles com os respectivos,prazos,legais vencidos ou em
desacordo com as regrasestabelecidasneste Edital." ' /

i ^ i
9.9 - Os recursos e contrarrazões de' rècursos'cleVerão sér dirigidos ao Prègóeiro e entregues diretamente no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal,' localizado na Av. Getúlio Vargas,íl35;,Centro - CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA. ; ^ - j

9.10 - Se não reconsiderar sua décisão, o Prégpelro sulimeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da
Secretária Municipal de Administração queproferírá decisão definitiva. A''

9.11 - Depoisde decididos os recursos,e\cóhstatada a regularidade dos atos procedimentais, a Secretária Municipal de
Administração poderá homologar éste procedimento licitatório è dêterminar a contratação com a llcitante vencedora.

10 - DA homologação; do . RECEBIMENTO DA NOtA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DÕ: CONTRATO
/ADMINISTRATIVO.^, A:*-,-,>1' '

10.1 - Após a honíoiogaçâo do resultado dã presente iicitação,'a.Secretária Municipal de Administração convocará a
empresa adjudicatária pára, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, retire a nota de empenho e assine o Contrato
Administrativo, sob pena dè decair odireito ao prestação dos serviços, sem prejuízo das sanções|previstas neste Edital.
10.2 - O prazo dá convocação poderá ser prorrogado urna vez, por Igual período, quando solicitado pela llcitante
vencedora duranté o seü transcurso, desdè que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

10.3- Éfacultadoa Administração, quando a proponente vencedoranãoapresentar situaçãoregularnoato de assinatura
do Contrato,ou recusár-Te ã as^ná-lo"ou a"retirara riôta de emp'enho no prazoé nas condições estabelecidas,chamar
as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.

10.3.1 - Nasessão de reabertura do pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida
a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor.

11-DÓCONTRATO ADMINISTRATIVO: - .. |

11.1 - O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a Prefeitura Municipal de São João dos
Pastos, observada a Lei Federal n^ 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nS 8.666/1993, da Lei
Complementar n^ 123/2006 e demais normas atinentes à espécie.
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11.2 - Constam na minuta do Contrato (ANEXO X) as condições e a forma de execução dos serviços, pagamentos,
sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital.

11.3 - AContratada ficaráobrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimosou supressões de serviços
que se fizerem necessária, até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicialdo Contrato.

11.4 - AContratada 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.

12.1 - Afiscalização dos serviços será feita por empregadoformalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal n9
8.666/1993,a quem compete verificar se a licitantevencedora está executandoos trabalhos,observandoo contrato e os
documentos que o integram.^— .r— --—— —: — •;
12.2 - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as NormasTécnicasda ABNT e com a rnelhór técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde^Já a licitante vencedora ássegúrár e facilitar o acesso da fiscalização, aõs;serviços e a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão; |
12.3-AFíscalização'terá plenos poderes parasustar qualquer serviço que nãoestejasendoexecutado dentrodostermos
do Contrato, dandolconhecimento ao secretário competentéjdo fato, responsável pela execução,do contrato.
12.4 - A Fiscalização deverá verificar, no,decorrer da^~èxecução'dò contrato, se a licitante vencedora mantém, em
compatibilidade com asobrigações assumidas; Wdas ascondições de^habllitàção e qualificação exigidas na licitação.
12.5 -Cabe à Fiscalização verificafâòcorrênclã defatos para osquais hajá"sido_estipulâda quaiquerpenalidade contratual.
AFiscalização inforrhará aosetor competente quandoao fato. Instruindo'o séu relatório com os documentos necessários,
eem caso de multa;a.indicaçãodosèiiValòr.--' ' \v'j
12.6 - Das decisões da'Fiscalização; poderá áillcitante^yencèdora recorrerià^Séçretaria requisitante, responsável peio
acompanhamento do contrato, no prazo de10 (dez) dias útóls da] respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas
serão feitos naforma prevista narespectiva cláusula.. .flj ,/'i
12.7-Aação e/ou omissão, totaloU pàrcÍal,~da Fiscalização hão eximlrá'a licitante vencedora dáintegral responsabilidade
pela execução do objeto deste contrato.-r,— ^^

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO'̂

13.1 -Os pagamentosjpelos serviços óbjetb^ldá presente licitação serão rea[ÍzàdoVmensalmente, mediante apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente átèst'a^dapelà"Fiscàllzação dá Secretaria Contratante, observados os subltens seguintes.
13.2 -Será observado õprazo deaté30(trfhta) diás pa/ápagarnento, contado dadata final doperíodo deadimplemento,
conforme estabelece oArt. 40, Inciso XiV/alInia "a]], da^Lel.Fèderâl;h®;8.66'6/1993. - i
13.3 - As notas fiscais/faturas só serão ilbèrâdas^parãrpagamen.^^após'aprovadas pela área Gestora do Contrato, estar
Isentas de erros ouomissões, semoque, serão;]de.forma'lmedIata;''dévolvidas à licitante vencedora para correções, não
se alterando adata'de adimplemento da obrigação. V-''. ' !
13.4 - O documento de cobrança Indicará, obrigatoriamente, o número, dp Contrato, o número de emissão da Notade
Empenho - NE, e que cubram a execução dos serviços objeto,deste Pregão. /
13.5 - Ospagamentos serão creditados em nomeda licitante vencedora; rhediante Ordem Bancária em Conta Corrente
por ela Indicada, umavezsatisfeitasàs cphdições estabelecidas neste Edital.
13.6 - ANota FÍscal/]Fatura_deverá destacar o va|or do IRPJ e demais contribuições Incidentes, para fins de retenção na
fonte, de acordo com o art. is, §6^da ÍN/SRF ns 48(5/2004, ou informar a isenção, não Incidência ou alíquota zero, e
respectivo enquadramento legai, sob pena de retenção do imposto de rendae das contribuições sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.
13.7- Quaisquer tributos ou encargos legais, criados, alteradosou extintos, apósa data de apresentação da proposta, de
comprovadarepercussãonos preçoscontratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
13.8- Ficam excluídos da hipótese referidano subitem anterior, tributos ou encargoslegais que, por sua naturezajurídica
tributária (Impostosdiretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.
13.9 - Eventual solicitação de reequllíbrio Econômico-FInanceiro do contrato será analisada consoante os pressupostos
da Teoria da Imprevislo, nos termos do artigo 65, Inciso II, alínea "d",da Lei Federai n. 98.666/1993.

13.10 - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no Item 13.2., a Contratante se obriga a pagar
multa diária de 0,02% (dois centésimospor cento) sobre o valorda NotaFiscal/Fatura, até o limite de 10%(dezpor cento),
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desde que para tanto não tenha concorrido a Contratada.

13.11 - Ocorrendo o pagamento antes do prazo fixado no item 13.2, a Contratante fará jus a desconto financeiro
correspondente a 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor contratado, por dia de antecipação, até o limite de
10% (dez por cento).

13.12 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações
em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento
do preço ou à atualização monetária.

13.13 - A Prefeitura Municipal de São João dos Pastos poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela Contratada.

[14- REPACTÜACÃO DOS PREÇOS'
I H I

14.1 - Será permitida a repactüação do Contrato desde que seja observado o interrégnp dè 01 (um) ano, a contar da data
da proposta, ouda data doorçamento a que a propòsta se referir, pu da última repactuàção.. j

f • • - . - " • "• ' )
14.2 - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo,,convenção, dissídio coletivo ou
equivalente, que estipular o salário vigente à época-dã.áprésentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da'
repactüação, deantecipações e debenefícios hão previstos originafiarnente. 1

I • /vrr?". 1•• j
14.3 - Évedada a reí)actüação''dos"preços mediante indexação de''preços poríridicês gerais, setoriais ou que reflitam a
variação de custos. ! ' ^» i

! ^ S'SV • "7 • <• !
14.4-A repactüação será precedida da demonstração analítica dpaürnento.dos custos, de acordo com a Planilha de Custos
eFormação de Preços^. "•,\ • " , Sr.. |
iS-DAS^SÃNÇÒB^iSíSTRA^^ ^
15.1 - Sem prejuízo dás sanções legais,|em'caso de'inexecução~do-corit>ãto7errq de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual pu não veracidade das inforrháçõés prestadasj a licitante estarásujeitas à multas
calculadas da seguinte forma: " i

i ' SS • f/r'':* -«'í • - • '
15.2 - De conformidade com o estabelecido nós artigos.86 e 87 da Lei Federal.ns s.666/1993, a licitante vencedora que
descumprirquaisquerdás condições'db presénte Pregão,ficará sujeitaas seguíntespenalidades:

v.'" f " • I
15.2.1- multa moratória diáriadé p;02%"(doíscentésimos"p'orçent'p)."sobr'e ovalordo Contrato, por dia de atraso na
conclusão dos serviços de manutenção; ajüízo dà Adminístraçâp^ atéVjimite de 1Ò% (dez poj- cento);
15.2.2 - multa moratória diária de 0,02%. (dois"cèntésimos p^-cé^ntp) do valor tótal do contrato, em caso de atraso
no atendimento das Orderis de Serviços ou châmadós técnicos, para cada ocorrência, contado a partir da solicitação
feita pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos; . . j
15.2.3 - nocasodeatrasoinjustificado òu inexecuçãp total ouparcial doobjetodeste Pregão, aAdministração poderá
garantir a prévia e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a) advertênciãi - - • — - - - - -

b) multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecuçâototal ou parcialdo objeto;

c) suspensão temporária de participarem licitação e Impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
São João dos Pastos, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inídoneidade 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.

15.3 - Assanções previstas nas alíneas 'a', 'd e 'd' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea '6'.
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15.4 - Caberá à Secretaria requisitante, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.

15.5 - A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções acima previstas, dentre outras hipóteses legais, quando;

a) executar serviços em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, os serviços recusados pela Contratante;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

15.6 - Alicitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratarcom a Prefeitura-Muhlçlpãrde São"TdâòUòs PasTõí peIo~prazo"dêTt'é'Ó5'(cincô)irnòl,']enquanto perdurarem
os motivos determinantes dá punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste Edital e das demais córhinações legais.

15.7 - As muitas deverão ser recolhidas,no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data dat notificação, em conta

bancária a ser informada pela Secretaria Municipal requisitante. '

15.8 - O valor da multa poderá ser descontado-dos págarhèntos pu cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente. j . í i
15.9- Nenhum pagamento séráTéito à Contratada antesde pagas ou relevadas ás.muiUs quelhetenhamsidoaplicadas.

15.10 - Após a aplicação de qüálqüef penalidadé.prevista-neste capítuld;Yéalizar-se à comunicação escrita à Contratada
e publicação na Iníprensa Oficial (excluídas a's'penálidadès de"advertência'é rhuita demora), constando ofundamento
legal. I ; '1 '

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 - Adespesa decorrente dòobjeto desta Ijcitação correrá à c^ta derecursos específicos, consignados nas seguintes
dotações orçamentárias no Exercício'lOZÍ:' ' [
PODER: 02 PODER EXECUTiVÕ ,7vV^V', V ''/// - |
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRADO, ' ó Y '
04.122.0003.2004.0000 -Manutenção e^Puncionàmento da Sec. de Administração/ Z,' -// ;
3.3.90.39.00-OutrosServiçosdeTerceiros"-PessoVjurídica. l

02 06SECRETARIA DÈSAÚDE '
02 06SECRETARIA okSAÚDE , '
10 3010003 2017 0000 Manutenção e Funcionarnent6"da Secreta"rià"dé Saúde.'-' '
3.3.90.39.00 0utrosserv. de terc. pessoa jurídica ' I

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302 0014 2018 OÓOO Manutenção eTuncíónamento deUnidades deSaúde
3.3.90.39.00 0utros5erv. de terc. pessoa jurídica . '

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 3010003 2066 0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipalde Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302 00312078 0000 Manutenção e Implementação de Rede de Serviços Hospitalares
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

vww.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

08122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

[17.TDAÀTA DE REGISTRO DE PREÇOS

unicef^

.r. '~f..

17.1 - Homologado o resultado da licitação, a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos - Ma convocará as
adjudicatárias, durante a validade da sua Proposta, para assinarem a Ata de Registro de Preços (ANEXO XI), dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação.

17.1.1 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela llcitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

17.2- Éfacultado à Administração, quandoa Ücitante.vencedora, após.tersido.convocada.no prazo de validade da sua
proposta, recusar-se ^.assinar a Ata sem Justificativa, chamar as ücitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.

/ • i
I

i* , ,

17.2.1 - Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeíro poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida
aordem de classificação, para que seja obtido melhor valor. , |

17.3 - Uma vez registrado (s) o (s) preço (s), a.Ãdm[nIs^raçãd;podèrá convocar a detentora do Registro aexecutar os
respectivos Serviços, na forma e condiçõesTlx^das' no presente Edital e na Ata deRegistro de Preços.

17.4-AAta de Registrode FJreçôsWá validade de 12 (doze) meses, contados apà'rtir'da ' " ' 'data de sua assinatura.

17.5 - Adetentora do Registro devera manterás;mesmas'còndições dè^hãbilltaçâo exigidas neste Pregão, durante a
vigência daata. [ ' a'.. . . ; !

... I
I'

17.6 - A existência do registro de preços não obriga a Prefejtura Munkípál.de São João dós Pastos/MA a efetivar as
contratações na quantidadeestimada) ficThdb-IÜé f3cúl^'dáT^'^Ísiçãõpo^outras modalidades, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado-,ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em

"AiIgualdade de condições. íi'*--

' • XV \ c'-'' ' i
17.6.1- Évedado à'AdmlnÍstração'âdqulrir'de outro prestador de sèrvlçps/ôs serviços por percentual igual ou inferior ao
obtido da detentora do Registro de Preçdis,,á rnenòs-que éstá:se recuse a.fornécer. |
17.7 - A Ata de Registro de Preços, durante'sua vigência, poderá ser^utllízada por qualquer órgão da que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia Xónsulta aò~órgão gerenciador da ata, desde que devidamente
justificada a vantagem. - " , i

17.7.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

i ; " ; •
i '

t

17.7.2 - Caberá ao. prestador de serviços beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

17.7.3- As adesões à Atade Registro de Preçosnão poderão exceder,por Órgão ou Entidade, aos quantitativosiniciais
registrados e o somatório das quantidades de todos os "caronas", não deverão ultrapassar o limite do dobro a
quantidade de cada item, não ultrapassando também o limite de 50% na adesão de cada item, decreto 9.488/18.

17.7.4 - O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por
órgão integrante da ata.

17.7.5 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
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solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

17.7.6 - Competem, ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo prestador de
serviços das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampia defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1-0 presente Editale seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte Integrante do Contrato,
independentemente de transcrição.

18.2 - É facultado ao Pregoeiro ou-à Secretária Municipal-requisitante, em -qualquer-fase-^da licitação, promover
diligências e/ou solicitar'parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar oríglnariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a
conclusão da diligência proniovida. {

18.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidadedas informaçõese dos documentos apresentados
emqualquer fase da licitação. ' i

18.4 - As proponentes assumem todos osjcustos-de preparação/è^apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de São João dos PástÕs-hão será, em nenhum caso, responsável por-essês custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo. licKatório. '

18.5- ASecretáriade Administração poderá.révogar a prèsente licitação ppr razõesde interesse público, derivados de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificartal conduta', devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, rhediante ato escrito e fundamentado.

j '[\i "" I
18.6-Será observado, ainda, quantoào procedimento destePregão: ; i/i

a) aanulação do procedirhento liçitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado òdisposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei'Federal n® 8.666/1993; • í

j • '• • • :
b) a nuiidade do procedirnento liçitatório IndUzà do contrato, ressalvado,^ ainda, o dispositivo citado na alínea

anterior; e, T,'\ i

c) no caso de desfazimentò dp processo licitatóflo/fica assegurado Ócontraditório e aiampla defesa.

18.7-No interesse da Administração,"sem qúe^çaiba.aos pafticipajités'qualquer reclamação ou indenização, poderá ser
adiada adata da abertura desta licitação èalteradas as condições.do'presente Edital. ^
18.8-No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para b recebimento das propostas de preços e
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas. ' " -

i , /'
18.9 - As normas disclplinadoras 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.

18.10 - A abertura dos envelopes Proposta e Documentação serão sempre realizadas em sessão pública, devendo ser
elaborada a Ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, 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.

18.11 - 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.

18.11.1 - A Interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de
lances verbais.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPj N5 06.089.668/0001-33 uniceft?^
Secretaria Municipal de Administração

18.11.2 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes
legais das licltantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente
marcada para prosseguimento dos trabalhos.

18.12 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, proferlndo-se no dia da abertura, ou
mediante publicação na imprensa Oficial.

18.13 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à disposição para retirada no
endereço da Comissão, até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos
pela Pregoeiro.

18.14 - 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 Prefeitura Municipal de São João dos Pastos.

18.15 - Ahomologação dò resultado desta licitação nãoimplicará emdireito à contratação. |
•' ' \18.16- Éexpressamèntè proibida a veiculação de publicidade acerca dócontrato, salvo se houver prévia autorização da

Prefeitura Municipalde São João dos Pastos. ' ^ !

18.17 - Ocorrendo cisão, Incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará
condicionada à análise, pelaSecretaria Municipal.requjsitãnte, quanto ao procedimento realizado e à documentaçãoda
nova empresa, considerando todas as normas áqur.esúbelecidas .corho parâmetros de aceitação, tendo em vista a
eliminação dos riscos de insucesso naexecução dô objetocontratádó.-jV, '

18.18- Évedada ásubcóntfataçãò, no todó'óü em parte; para aexecução do objeto licitado. '
18.19-Os casos omissos serão decid|clòs pelo Pregoeirãèm conformidade,cprn aLei Federal ns 10.520/2002, aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal ns 8.666/1993, aLeKÇbmplementar n-123/2006 edemais normas
regulamentares pertinentes à espécie./ ;

18.20 - Este Editaj e seus Anexos estão;à disposíção.dõs interessados'na Comissão Permanente de Licitação - CPL da
Prefeitura Municipal de São João dos Pastos, na^Av.jS^úlio^V^gas, ISj/Centro - CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA, de 2^ aÍ63 feira, no horário âas 08:00 às Í3;Õ0 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente pelo site

1 : ' - I ' - % ' í,XXXXXXXXX J , 1i'' ^ • 't'' '

18.21-Ao adquirir o Editai, a licitante devèráídeclarar oendereço, em que receberá notificaçõesl devendo comunicar o
Pregoeiro qualquer mudança posteriòr, sdbpênáde reputaf-se válida á notificação encaminhada àoendereço fornecido.

í •- r. - y'
18.22-São partesjntegrantes deste,Editalos seguihtes/knexós: •;

Anexo 1-Termo de Referência; • ' (

Anexo II - Carta Credencial; - ^ - 1
f • • ' \<' , -1

Anexo III - Declaração de Localização e Funcionamento;' t
! • i

Anexo iV - Declaração de Cumprimento dos Requisitosde Habilitação; /

Anexo V- Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresase Empresas de Pequeno Porte;

Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresás ou Empresas de Pequeno Porte;

Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 79, XXXÜl da CF/88;

Anexo VIM - Planilha de Custos e Formação de Preços e Quadro Resumo do Valor Mensal por Preposto

Anexo IX - Proposta de Preços

Anexo X - Minuta do Contrato Administrativo.

Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços

18.24 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Justiça Estadual da Comarca de São João dos Pastos no Estado do Maranhão, excluído quaisquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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1.0-OBJETIVO
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PREGÃO PRESENCIAL NS 12/2021

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

unicef©

1.1 - O presente documento visa dar início a procedimento licitatório, no âmbito da Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, para contratação de mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio administrativo e expediente para
suprir a carência de pessoal das secretárias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos, levando-se em
consideração a necessidade de atendimento ao Princípioda Continuidade do ServiçoPúblicoa qual está adstrita a Prefeitura
Municipal. j

/'

1.2 - A presente licitação estabelecerá'condições para,a contratação de empresa especializada naí prestação de serviços
continuados, denominados de apoio administrativo às atividades institucionais, serviços esses- a ser executada nas
dependências da Secrkaria Municipal deAditiinistração, Secretaria Municipal deAssitência Social eda Secretaria Municipal
de Saúde do Município de São João dos Patos lio Estado-do^Maranhão, conforme especificações é condições constantes
deste documento edi^ Edital de licitação edemais ánexòs.^- -, '' / _ • j
1.3. Como benefícios resultantes d«ta contratação espera-se melhoT atender às.dêm^dàs da sociedade junto àSecretaria
Municipal deAdministração, SecretaVia Municipal deAssitência Social e da'Secrétafiá Municipal deSaúde, agilizar edarmais
segurança aos serviços de apoio, contribuindo,assim.com~ã Prefeitura MunicipaVno desenvolvimento de suas atribuições
legais e regimentais voltadas às atividades finalísticas e ao ajcance dos seus objetivos. :

i • • // ;
2.0-MOTIVAÇÃO j . • . /•; •

i ' ! "i • jl'' !
2.1. A Prefeitura Municipal, não dispõe de força de trabalho süficiéntê-para atender as necessidades da Administração em
suas tarefas básicas, principalmente nás-àtividades de apoio administrativo e cbmplementares no âmbito das secretarias
municipais. í \ • " .1

[ 'Xv . IX' -- X'
2.2. Acontratação de empresa quê supra a.premente necessidade da Secretaria^Municipal de Administração, Secretaria
Municipal de Assitência Social e da Secretaria' Municipal.de Saúde dóiMunícípio'de São João dos,Patos, visa atender as
necessidades do quadro deservidores, tendo'em vista qúe^ó.qüádrpide/servidores atualmente é insuficiente para manter
osserviços de apoio abmlnistrativo dentrõTdos'pa"drões mínimos de rapidez f qualidade requeridos pelos usuários internos
eexternos. ; '

1 •

2.3. A contratação de apoio administrativo se justifica:

a) pela celeridadecorhque os processospoderão ser concluídos em virtude do reforço dá mão de obra empregada;
b) pela economicidade e melhoria nã qualidade dos serviços.em virtude da utilização de profissionais de nível
correspondente à complexidade das atividades; _ _ _ .
c) pelo fiel cumprimento de prazos de atendimento das demandas;
d) pela melhoria no desempenho das atividades de apoio às superintendências que desenvolvem a atividade-fim;
e) que todos estes fatores contribuirão para uma percepção pública positiva dos serviços prestados e para o alcance pleno
das metas institucionais da Prefeitura Municipal,fortalecendo seu papel perante a sociedade do Município de São João dos
Patos - MA.

2.4. Assim,após estudo realizado neste município,foi identificada a necessidade da contratação de novos postos de trabalho
para desenvolver a atividade de apoio administrativo, no intuito de manter o nível dos serviços ora prestados.

2.5. No sentido de cumprir com suas atribuições constitucionais, tanto a Prefeitura Municipal como as suas secretarias vem
se utilizando a terceirização para realizar os serviços acessórios e complementares necessários.
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3.0-OBJETO

3.1. Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio
às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoai das secretarias municipais da Prefeitura Munictpai de São João
dos Patos/MA, peio período de 10 (dez] meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. ÜNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora R$ 17,24 RS22.756,80 RS 227.568,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais - - - .4400 — -44000 . - - •Hora -R$17,39 RS.76.516,00 RS765.160,00

3 Copeiro 880 8800 Hora R$17,39 RS15:303,20 RS 153.032,00

4 Auxiliar de Almoxarifado '' 440 '4400 Hora R$17,39 RS 7.651,60 RS76.516,00

5 Auxiliar de Apoio Administrativo 2640 26400 "Hora R$ 18,41 RS48.602,40 RS486.024,00

6 Agente Administrativo | '2640 26400 Hora . R$ 19,67 RS51.928,80 RS519,288,00

7 Coordenador Administrativo . 1760 . iVl760Ò-.'_ Hora RS 19,67 RS 34;6Í9,20 • RS 346.192,00

8 Motorista i 880", •_-^l.'-88ÒC)/^ 'Hora RS 19,67 RS 17:309,60 RS 173.096,00

9 Recepcionista | 66Ó-Z.:" -.6600 ".Horá" .RS 19,67^ S RS12.982,20 RS 129.822,00

10 Vigia , Í320 13200 Hòra- •>Rfl9;67 •1 R$ 25.9,64,40 RS259.644,00

( _ 'totalV V RS 313.634,20 RS 3.136.342,00

\ • V '• 'r • • '
;• /'SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE,

ITEM CATEGORIA ' QTD MENSAL;' -QTDtotal: - •UNib V.,UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria , ; tir"880-- —• - 8800- - Hora' ^RS17.24 RS15.171,20 RS 151.712,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais •, 3520, 35200 Ho*ra í.RS'17,39 RS61.2.12,80 RS612.128,00

3 Auxiliar de Almoxarifado; ; - 8800 ' Hóra •;RS,17,39 • RS 15.303,20 RS 153.032,00

4 Auxiliar de Apoio a Saúde V, V̂ il32Òr"'v.i 13200 .'Hora/ ,'RS 18,64 RS24.604,80 RS246.048,00

5 Motorista j '•>-.880-/ .,.8800 Hora'' I RS 19;67 RS17.309,60 RS 173.096,00

6 Recepcionista | (D Mori -Hora' •(:'RS 19,67 RS 8.654,80 RS86.548,00

7 Vigia 1 - '880.!' -- •> ,"8800 r Hóra' •• RS19,67 RSl7.3p9,60 RS 173.096,00

; TOTAL " ' .^ • RS 159.566,00 RS 1.595.660,00

; SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL

ITEM categoría QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 220 2200 Hora RS 17,24 R'$ 3.792,80 RS37.928,00

2 Auxiliar deServiços Gerais 440 4400 Hora RS 17,39 RS7.651,60 RS76.516,00

3 Auxiliar de Apoio Administrativo 220 2200 Hora RS 18,41 RS4.050,20 RS40.502,00

4 Coordenador 220 2200 Hora RS 19,67 RS4.327,40 RS43.274,00

S Recepcionista 220 2200 Hora RS 19,67 RS4.327,40 RS 43.274,00

TOTAL RS24.149,40 RS 241.494,00

VALOR GLOBAL RS 497.349,60 R$ 4.973.496,00

VALOR ESTIMADO MENSAL TOTAL R$ R$ 497.349,60 (Quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e quarenta e nove
reais e sessenta centavos).

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 4.973.496,00 (Quatro milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e noventa e seis
reais).

3.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos Itens são os descriminados na tabela acima.
3.3 A presente contratação adotará o regime de execução a Empreitada por Preço Global.

4.0 - FONTES DE RECURSOS

4.1 Adespesa orçamentária da execução deste contrato correrá classificação funcional programática, do exercício de 2021;

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 1
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMTnISTRAÇÃO j
04.122.0003.2004.0000-MânuteriçãoeFuncionamentoda Sec.de Administração i
3.3.90.39.00 • Outros Serviços deTerceiros - Pessoa Jurídica. . }

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE . • \
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE " i
10 3010003 2017 0000 Manutenção e Funcionamento da SecTetarla de Saúde.
3.3.90.39.00 Outros serv..detefc. pessoajurídica i

02 06 SECRETARIA DESAUpE I

02 05 SECRETARIA DE SAÚDE Z/'y-'-V •
103020014 2018 0000 Manutenção eFunciohàmento.de Unidades de'Saude '\x. ^
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica .• , ,

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE •. \ . • \ ^
02 06 SECRETARIA DE SÁUDE T"- . _y\ i';'' ;
10 3010003 2066 0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Munlclpaj de Saúde .';', 'i
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc pessoa Jurídicâ j

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE v '\Va 'hí - ' '
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE ' ' ''
10 302 00312078 0000 Manutenção

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc.

0? l'""" "-A _ .
0207SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . •A'A A-» ' !
08 122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretaria de Assistência Social j
3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros-Pessoa Jurídica . • i

i . '

5.0-DOS PRAZOS DEEXECUÇÃO ..
I /

5.1 O prazo para início da prestação dos serviços é de até 06 (seis) dias corridos,.contados do recebimento pela
CONTRATADA da ordem de serviço expedidapela CONTRATANTE. .. - —---

6.0- DA VIGÊNCIA

6.1 O prazo de vigência deste contrato será de 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por Iguais e sucessivos períodos nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666, limitada a sessenta meses.

07- DA GARANTIA DEEXECUÇÃO DOCONTRATO

7.1 Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores
para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

nção e ImplementaçãócieRedede Serviços,Hospitalares, 5
:. pessoa jurídica.; '
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8.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste termo de referência, respondendo pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

A CONTRATADA deve:

a. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
b. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à
CONTRATANTE a superveniêncla de fato impeditivo da manutenção dessas condições:
c. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços e por outras correlatas,-tais como salários, seguros-de-açÍdentes,-indenizaçõesrtributos, vale-refeição, vale-
transporte, uniformes, crach'ás, equipamentosde proteção individual - EPI e oUtras que porventuravenham a ser criadas e
exigidas pelo Poder Público; . !
d. Respeitar as riormas e procedimentos da CONTRATANTE;
e. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da CONTRATANTE, ou ainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato; i
f. Comunicar àjAdministração da CONTRATANTE quaíqúer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados; • .. . . j
g. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados páraa'pVestação do serviço, com o intentode verificar as
condições em que o serviço está sendo prestado;"' •
h. Arcar com asjdespesas decorrentes'dé qualquer infração cometida pòrseusempregados quando da execução do
serviço objeto deste contrato; ' -r- -• ' ;
I. Refazer os serviços que, à Juízo^do representante.dá'CÓNTRATANTE/'não forem considerados satisfatórios, sem
que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; ' ' 'i ' - 1
]. Manter seus [empregados sob âs normjis disçíplinares da.CONTRATÁNTE, substituindo, nó prazo máximo de 24
(vinte equatro) horas após notificação, çiuaíquer que seja considerado inconveniénte pelo representante da CONTRATANTE;
k. Recrutar,selecionar e encaminhar.àXONTRATANTE ps empregados necessários à realizaçãodos serviços,de acordo
com a qualificação mínima exigida; V' l !
I. Realizar os treinamentos qüe se fuérém nécessáriospara o bomdesempenhodas.atribuições de seus empregados;
m. Manter osseusempregados deyidarnentejdentificados porcrachá e''unlfórrné;
n. Cuidar para que o prepostó indicado maritenha permanente contato''çom''a'unidade responsável pela fiscalização
do contrato,adotandoas providências requèrldasreíâtivasàexeçúção. dos'serviços pelos empregadiss;
o. Coordenar e controlar a execuça^dos se^lços contratados;/ ^
p. Administrar todoe qualquer assunto rèlativoraòs seusempregados;- !
q. Assumir todas às responsabilldades'"e'tornar~as; médidãr-necessárias ao atendimento dos seus empregados
acidentados ou acometidos de mal súbito, pormeiò do preposto; I
r. Instruir os seíis empregados quanto àprevenção dê acidentes e de incêndios; !
s. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessòal, bern como as ocorrências
havidas, permitindo à;C0NTRATANTE o acesso ao controle de freqüência;
t. Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta)dias, relação de empregadosque fruirão férias no
período subsequente,'assim como, daqueles que irão.substituÍTios;, , - ' '
u. Cuidarda disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;
V. Providenciar, no prazo máximode 2 horas, eventuais faltas de empregados;
w. As faltas que não forem repostas no prazo retro mencionadoserão glosadas com base nos custos apresentados
pela CONTRATADA, na fatura do mês subsequente.
X. Substituir os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas quando apresentarem vícios ou defeitos, devendo
haver autorização formal da CONTRATANTE;
y. Comunicar, previamente,eventual necessidadede substituiçãode material especificado, devidamente justificado,
cujo produtopara reposição deveser aprovado pelo Ordenador de Despesas, cessando a sua remessa tão logo normalize a
causa impeditiva;

z. Substituir quaisquer ferramentas recusadas pela FISCALIZAÇÃO, consideradas não adequadas à prestação dos
serviços, em termos de desempenho e condições de uso dos equipamentos.
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aa. Não serão ressarcidos quaisquer valores, a título indenizatório ou a qualquer outro, por emprego de
ferramentas não aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
bb. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos
pertencentes à CONTRATADA;
cc. Colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados para a perfeita realização dos
serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia
adequadas;
dd. Realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução dos serviços;
ee. Manter sede, filial ou escritório em São João dos Patos, local em serão prestados os serviços, com capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
8.2.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no, prazo de 60 (sessenta) dias, a contar-do início da prestação dos serviços,o

cumprimentodestábbrigaçâo. • - |
8.3. Fornecer e exigir dós empregados o uso de todos os equipamentos de segurança recomendados pelas normas
regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;
8.4. Responsabilizar-se pelo transporte do seu, pessoal ãté as dependências da CONTRATANTE, por meio próprio ou
mediante vale transporte, Inclusive em casos de paralisação dos transportes público, bem como nas situações em que se
faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; ,
8.5. Pagar os salários de seus empregados, bem comò recolher,'no prazo legal,os encargos sociais devidos, exibindo,
semprequesolicitado', as comprovações respectiva^; - •: . !
8.6. Responsabilizar-se por tódbs-òs encargos previ,denciários"e',obrÍgações-sóciáis,previstos! na legislação social e
trabalhista em vigor, !devendo'sàldá-ros;ná>época própria, vez que os seus'empregados não manterão nenhum vínculo
empregatícío coma CONTRATANTÉ; "' • •
8.7. Responsabilizar-se por todas as pròvidêncjas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em,ocorrência da espécie, forem vítimas ós seus.empregadós durante a execução deste contrato, ainda
que acontecido em dependência da CONTRATANTE; . —
8.8. Responsabilizar-se portodos òs encafgós~dé possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
deste contrato, originariam.ente ou vinculada por prevenção; cóhêxãó o'u continência; e í
8.9. Responsabilizar-se por todos os encà/gos fiscais ecomerciais resultantes desta contratação!
9.0 Ainadimplência da CONTRATApA,,cdm,referência aos encargos supracitadóvrião,transfere a responsabilidade por seu
pagamento àAdministração da CONTRATANTE,'" nem pode onerar opbjeto,destè estrato. j
9.0 Caso a CONTATADA não honre còm .osfencargos trabalhistas é preyjdenciáfiós concernentes aeste contrato, fica
a CONTRATANTE autorizada a deduzir dás faturas devidas os .valòrès referen^s áos salários, auxílios e eventuais direitos
trabalhistas. j ' i
9.5 Os valores a que se refere esteitém .dêverâó ser"depositados jüdiciálménte ourepassados àscontas correntes dos
empregados da CONTRATADA que prestam s^^etviçtf nos postòs^dasjSecrètãrias Municipais dá Prefeitura Municipal de São
João dos Patos - MA. j • . • ' ' ' ,
9.6 A CONTRATADA deverá se solicitado previamente" p'ela CONTRATANTE,.executar õs serviços em dias e horários
distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação entre a carga horária semanal
estabelecida e aquela prevista na convenção ou acordo coletivo da categoria envolvida; /

9.7São expressamente vedjdasà CONTRATADA;^ _ , . .

9.7.1 A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado há menos de
5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissão, assim como de seus cônjuges, companheiros, parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o 3S grau, durante a vigência deste contrato;
9.7.2 A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE;
9.7.3 A subcontratação para execução do objeto.
9.0 A CONTRATANTE deve:

9.8.1 Expedir ordem de serviço;
9.8.2 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou prepostos
da CONTRATADA;
9.8.3 Promover a alocação inicial dos postos de serviço e devidos ajustes;
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9.8.4 Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences
necessários ao bom desempenho dos serviços;
9.8.5 Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos;
9.8.6 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências do contrato;

9.8.7 Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim;
9.8.8 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
9.8.9 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações técnicas e nas
atribuições, solicitando à CONTRATADA as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários.

10. UNIFORMES

10.1. Acontratada deverá/ornecer uniformes a seus empregados, porém deverá orientar todos a se;apresentarem sempre
limpos, asseados e vestidos com decoro e condizentes corh a atividade a ser desempenhada no.órgão Contratante.

II.DASUBCONTRATÁÇÃO •
i - ' . . ' ' ;

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto iicitatóriõ.,

12.0-DO ACOMPANHAMENTOS DAFISCALIZAÇÃO i

a. Durante a vigência deste contrãto,Vexecução do objeto será acompanháclae fiscalizada pelo (a)titular do Serviço
desta administração pública ou 'por representante da CONTRATANTE, devidarnenTe designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros. ,[••'•! I '

' 's > /-•''• - '

b. Aatestação de conformidadeida*"prestação dosserviços catíé áo titular do setor responsável pela fiscalização do
contrato ou aoutro servidor designado pára"essVfim^ '/ •' '

13.0 - DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTÁÇÂÒ FISCAL, TRABALHISTA eVrÈVIDENCIARIA.
I • --i/' - - I

13.1 Para fins de acompanhamento, do.-adlmplemento de suas, obrigações fiscais,, trabalhistas e previdenciarias, a
CONTRATADA deverá entregar aSecretária^solicitante^ a documentação a sèguirVelacionada:
a. Mensalmenté, acompanhando .a-Nota .Fiscal/Fatura .referente ao serviço prestado, no setor responsável pela
fiscalização do contrato, cópias autenticadas;erh cartófio-oü; cópias simplês-acompanhadas de originais, dos seguintes
documentos: | J- ^
a) Certidão de Regularidade doFGTS-CRFr-- T' - i
b) Certidão de Débitos Relativos, a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria
PGFN/RFB n91751, de02deOutubro de2014; ' ' I
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. J

i • /
t , '

No prazo de 15 (quinze^dias, conformesolÍc]tado;pelo^fiscal do contrajò: . ''

a) Extratos de Informações Prevldendárias e de depósitos do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço - FGTS de seus
empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da
CONTRATADA.

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador
o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s) contracheque(5) assinado(5) pelo(s] empregado(s) de qualquer mês da
prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários.
c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílio alimentação, etc.), a que estiver
obrigada por força de leiou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços
e de qualquer empregado;
d) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e prevídenciária da CONTRATADA.
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No primeiro mês da prestação dos serviços:

a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, contendo nome completo, cargo
ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF;
b) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências das secretarias contratantes de funcionários não
inclusos na relação.
c) Qualqueralteração referente a esta relaçãodeverá ser imediatamentecomunicada à FISCALIZAÇÃO.
Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), ou após a demissão de
empregado, apresentar a documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em cartório
ou de cópias simples acompanhadas de originais:

a) Termos de rescisão dbs contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamentehomologados,
quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) Guias de recolhimento da contribuição prevídenclária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

14.0- DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/TRABALHISTA EPREVIDENCIÁRIA.

a) Recebida a documentação mencionadaino item^l da cláusula^anterior, a F[SCAUZAÇÃO do contratodeverá apor a
data de entrega a CONTRATANTE eTssináHa. \ ;
b) Verificadas inconsistêrídasòu dúvidas ha documentação entregüe,\ã CÓNTRÁfÁpA terá oprazo máximo de 7(sete)
dias corridos, contado a partir do récebimejito de diligência;dà.FiSCALIZÁÇÃO,''para prestar os esclarecimentos cabíveis,
formaledocumentalmente. i A."
c) Odescumprimento reiterado '̂das dispbsiçõés ácirna e a man^utenção-da CONTRATADA-em situação irregular
perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias-implicarãb rescisão contratual; sem prejuízo da aplicação das
penalidades edemais tomínações legais.^ " " *. f. j

15.0-FORMAÇÕES DE PREÇOS ' ' \ = • '
1 1 , J ; • I
I ! ' .' O s' ' i"! / J ' î "'ti-'',' I

a) Deve a contratada apresentar planilha de.composíçao de prèços, discriminados por cargo e deverá ser usada a
ConvençãoColetiva do Estadopará:cada categoria.^ ' -i-V..

j t' • -* f • '

16.0- DA LIQUIDAÇÃO EDO PAGAMENTÓS

í ' - j -
16.1 ACONTRATADA deverá entregar até o dia 20 dó'mês subsequéntého da prestação do serviço, ao(s) Ada Secretaria
Municipal solicitante, nota fiscal/fatura dos serviços,emitidà.ém" 1 (uma)via, pará finsdè liquidação e pagamento, de forma
a garantir o recolhimento dasimportâncias retidas relativas à'contribuição previdenciária |
16.2 A atestação dá nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou a outro
servidor designado para esse fim. /
16.3 No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE, em data posterior à indicada no
item01destacláusula, será Imputado j CONTRATADA o pagamento doseventuais encargos mdratórios decorrentes.
16.4 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, contados da protocolização da nota
fiscal/fatura e dos documentos relacionados no Subitem 1.1 da cláusula nona deste contrato.
16.5 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
16.6 O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de
tributos e contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos legais, de;
a) Imposto Sobre a Renda - IRPJ, Contribuição Social Sobre o lucro Líquido - CSLL, Contribuição para a Seguridade
Social - COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP;
b) INSS; e
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e documentação discriminada no Subitem 1.1 da cláusula nona deste contrato, sem que isso gere direito de
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reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.
16.8 ÀCONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito desomente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço
foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
16.9 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
16.10 A não apresentação da documentação de que trata o Item 1 da cláusula nona deste contrato, nos prazos
especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contado da solicitação pela
FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão docontrato e quaisquer valores retidos cautelarmente somente serãopagos após
a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia.
16.11 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de Juros simples.-
16.12 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde; EM = Encargos moratórios devidos; N =
Números de dias entrea dataprevista para" o pagamento e a do efetivo pagamento; I=índice de cornpensação financeira =
0,00016438; e VP =Valor da prestação em atrasoi = j

17. DO REAJUSTAMElílTÒ DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPAaUAÇÃO) 1
i . • T"'-'.'--!
I ,

17.1. Visandoà adequação aos novos preços praticados,np mercado, "desde que solicitado pela CONTRATADA e observado
o interregno mínimo de 1 (um) ano contado nafòrrna*apresentacla' nósubjtêm quese seguirá, o valor consignado noTermo
de Contrato será repactuado, corrij^tindo-à CONTRATADA'justificar "e ço^mprpvár;á-variaçâo dosj custos, apresentando
memória de cálculo e; planilhas,apropriadas,pára análise e posterior aprdvaçãò da.CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n° 9.507, de 2018, e nas disposições/aplicáveis dáTnstrüçâo NormàtiWSEGÉS/MP n" 5, de 2017.

17.2. A repactuação poderá ser dividida/em tántas'parcelas quantas fórém necessárias, em respeito ao princípio da
anualidade do reajustamento dos preços^ da contratação, podendo ser reajiz'adà|em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anualidade rèsulta'ht'e em datas diferenciadas,.taiscomo os custos decorrentes da mão
de obra e oscustos decorrentes dos insumps necessários à execução dòserviço.,. j

17.3. O interregno mínimode 1 (um) ano parada primeira repactuação será contado:. •
' '> • r ' 1
j '.'''-I-'-'.N -"0-- •«. -17.3.1. Para os custos relativos à mão,dé^obra, vinculados à data'-base.'da'çatègorÍa profissional: a partir dos efeitos'

financeiros do acordoj dissídio ou cdnveriçâopòlétívá de trabalho7'vÍgente'à'épocá da apresentação da proposta, relativo a
cada categoria profissional abrangida peídíbritrátd; ' sX !

17.3.2. Paraos Insumps discrirhinados na PlahiIha,_de'Çustos e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao
valor de preço público (tarifa): doúltimo reajuste aprovado porautòridade governamental ou realizado pordeterminação
legal ou normativa; i ' ' ' |

17.3.3. Para osdemais custos, sujeitos àvariação depreços domercado (insumos não decorrentes da mão deobra): apartir
da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. '

17.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação
correspondente à mesma parcela objeto denova solicitação. Entende-se como última repactuação, adata em que iniciados
seusefeitos financeiros, independentemente daquela emquecelebrada ouapostilada.

17.5. Oprazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão deobra da categoria profissional abrangida
pelo contrato, ounadata doencerramento davigência docontrato, caso não haja prorrogação.

17.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá apreclusão
do direito à repactuação.
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17.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

17.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

17.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legai ou normativa, para
os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço
público (tarifa);

17.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação
de preços do mercado;

17.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
da categoria, ou ainda não tenhasido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aoscálculos devidos, deverá
ser inserida cláusula nptermoaditivo de prorrogação para resguardar o direito futuroà;repactuação,.a serexercido tão logo
se disponha dos valores reajustados, sob.pena de preclusãp.. |

17.9. Quando a contratação envolver mais de uma; categoriarprpfissional, com datas base diferericiadas, a repactuação
deverá ser dividida èm tantas parcelas quantosffòrem-'os acordos,^ dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação. j

17.10. Évedada a inclusão, por ò.cãsiãò'dãTepactuação, de benefícios nãõ pféyistõs na proposta iniciai, exceto quando
tornarem obrigatórios por força*de" instfümentp"'legal, sentença normativa,'Acor^do, Convenção e Dissídio Coletivo de
Trabalho. : i !

i. '• Vv','"', I
17.11. A CONTRATANTE não se vincula'às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem
do pagamento de participação dos trabalhadores nos lücros ou resultados da' empresa contratada, de matéria não
trabalhista, de obrigações e direitos'.qúe-somente se-aplicam'-aós-cóntratbs'com a Administração Pública, ou que

L, I í « >V . f ' '
estabeleçam direitos não previstos em lei) tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou prevldenciarlos,
bem como de preços para ps insumos rélacioriadós ao exercício da atividade. ••,) / ^ |

17.12. Quando a repactuação se referir.áo's;custos da mão de obra, '̂a 'CÒNTRATÀpÀ'efetuará a cornprovação da variação
dos custos dos serviços por meio de Planilha .dé:CÜstòs e.Forma'çãp de.Preços; .acompanhada da apresentação do novo
acordo, dissídio ouconvenção coletiva dácátegorià-profibió^nal abrangida-pelo contrato; 1

I í^ '••f*;. 1.. . ^ •'
17.13. Quando a repactuação se referir apsçústosjujeiiosà vàriaçãp^dos preços de mercado (insurnos nãodecorrentes da
mão de obra), a CONTRATÀDA demonstrará o respectivo aümento por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
considerando-se a aplicação do índice de reajustamento, rnediante a aplicação da seguinte fórrríula (art. 5^ do Decreto n.9
1.054, de 1994): R=V|(l -19) /19, onde: R=Valordo reajuste procurado; V=Valorcontratual do serviço a ser reajustado; |9
= índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para .entrega da proposta da
licitação; I= índicerelativo ao mês do reajustamento; .

17.14. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo; fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.15. Nas aferições finais, o índice utilizado para a repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.16. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
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17.17. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamentc
do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.

17.18. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte;

17.18.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuaçãc;

17.18.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão
das próximas repactuações futuras; ou

17.18.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão de obra em que o próprip.fato gerador,-na-forrna de acprdo, dissídio ou convenção coíetiva, ou sentença normativa,
contemplar data de vigência"retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras;

17.19. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos Itens.què a motivaram, e apenas em
relação à diferença porventura existente. ' \

I ' ' • ^ '
17.20. Adecisão sobre o pedido de repactuação deve serTeitamó^prazo máximo de sessenta,dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação doscustos;-I

17.21.0 prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir ós atos ou apresentar a
documentação solicitada pèla CONTRÁTANTE para' á comprovação davariação dos custos. '•

17.22. As repactuações serão formalizadas por'̂ meio de aposti|arnentoj éxcetp'c|uando coincidirem com a prorrogação
contratual, casoem que deverão ser formalizadas poraditamento,ab'contrato!' ' •'

17.23. O CONTRATADO deverá complementar a-garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a
proporção de 5% (cinco por cento) em relação ào valor contratado, conno^condição para arepactuação, nos termos da alínea
Kdoitem3.1doAnexòV[l-FdalN,SEGES)!MPm.5/2017. - •• -!•>''' :j.- \

í '.yi '/''/v.',) I
18. DAS DISPOSIÇÕES;GERAIS /j ' |

18.1. Fazem parte e integrameste Termo'de' R"efèrência,'pafá tbdb"s os fins b efeitos,os seguintesanexos:

18.1.1. ANEXO I- MODELO DE PLANILHA DE COMPpSIÇÃO;DE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS j
18.1.2. ANEXO II - MODELO DO QUADRO RESUMO DO VaIoR'CÓNTRÂTÜÂL DOS SERVIÇOS |

I São João dos Patos-MA, 01 de fevereiro de 2021

I Responsáveis pelaelaboração doTermo de Referência

Márcio José de Oliveira Lima

Secretario Municipal de Saúde
Portaria ns 007/2021

Géssyka Raflégia Lima Sousa

Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria n® 010/2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS

A LICITANTE deverá encaminhar "Planilhas de Custos e Formação de Preços" distintas, cujo preenchimento
deverá observar as respectivas categorias, as quantidades de postos, as cargas horárias e as Convenções
Coletivas, segundo discriminado a seguir, no quadro "Identificação do Serviço".

A LICITANTE deverá enca"minhar, junto com cada Planilha; uma cópia dos.Acordos, dos Dissídios ou das
Convenções Coletivas de Trabalho locais das categorias. . !

PLANILHA DE CUSTOSE FORMAÇÃO DE PREÇOS

DADOS PROCESSUAIS . -

Licitação NS

Data:

Horário:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referente^ contratação) -
Empresa:

CNPJ:

Data da Apresentação da Proposta: (dia/mês/ano)
Municíplo/UF:

Ano do Acordo, Convenção ou Semelhança Normativa do Dissídio Coletivo:

Registro no MIE:

Data de Registro no MTE;

Prazo de Execução Contratual: 10 meses prorrogáveis até 60 (sessenta) meses
PARTEA * ;

: ' ' Mãorde-obra vinculada à execução contratual

Dados complêmentares para composição dos custos referentes à mão de obra
1. Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas):

2. Salário Normativo da Categoria Profissional:

3. Categoria Profissional (vinculada a execução contratual):

4. Data-base da Categoria: (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

CÀTEGORIA PROFISSIONAL: ^ ^ .

" MÓDULO 1-eOMPOSIÇÃQ'DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$)

A Salário Base R$

B Adicional de Periculosidade R$

C Adicional de Insaiubridade RS

D Adicional Noturno RS
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E Hora Noturna Adicionai R$

F Adicionai de Hora Extra R$

G intervalo intrajornada R$

H Outros (especificar) RS

- 1- TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$
MÓDULÒ 2 -BENEFÍCIOS MENSAIS É DIÁRIOS

2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte RS

B Auxilio Alimentação (vaies, cesta básica, etc.) RS

C Assistência Médica e Familiar RS

D Auxilio Creche RS

E Seguro de Vida, Invalidez e Funeral RS

F Outros (especificar) RS

• TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$

' ' ' MÓDULO 3 MNSUMOS DIVERSOS . v-

3. INSÜMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes RS
B Equipamentos RS

C Materiais RS

D Outros (especificar) RS

TOTALDÉ ÍNSUMOS DIVERSOS' RS
Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS .

Submódulo 4.1-Encargos Prèvldenciáridsé FGTS

4.1. > , Encargos Prevldénciários è FGTS % ••'4 Valor

A INSS 20,00% RS

B SESI ou SESC 1,50% RS

C SENA! ou SENAC 1,00% RS

D INCRA 0,20% RS

E Salário Educação 2,50% RS

F FGTS 8,00% RS

G Seguro de Acidente de Trabalho 3,00% RS

H SEBRAE 0,60% RS

" ' TOTAL , ' / ^ - 36,80% R$

Submódulo'4.2 -132 Salário e Adicional de Férias

4.2. 132 Salárío e Adidonãl de Férias % Valor

A 132 salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% RS

Incidência do Submódulo 4.1. sobre 132 Salário e Adicionai RS
de Férias

TOTAL RS

Submódulo 4.3 - Afastaniento Maternidade
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4.3. Afastamento Maternidade • % . Valor

A Afastamento Maternidade R$

B
Incidência do Submódulo 4.1. sobre Afastamento

Maternidade
R$

TOTAL R$

' Submódulo'4.4 - Provísãopara Rescisão
4:4. Provisão para Rescisão % ' Valor

A Aviso Prévio Indenizado 0,00% R$

B Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% R$

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,00% RS

D Aviso Prévio Trabalhado 0,00% RS
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,00% RS

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,00% RS

TOTAL RS

Submódulo 4;5- Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5.
Cprnposição do Custo de ReposIção do Profissional

Ausente ^
Valor

A Férias e terço constitucional de férias 0,00% RS

B Ausência por doença 0,00% RS

C Licença Paternidade 0,00% RS
D Ausências Legais 0,00% RS
E Ausência por Acidente de Trabalho 0,00% RS
F Outros (especificar) 0,00% RS

Subtotal • • ' R$ ;

G
Incidência do Submódulo 4.1. sobre 0 Custo de Reposição do Profissional

Ausente
RS

TOTAL RS
QUADRO RESUMO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS ÉTRABALHISTAS

4. ' MÓDULO 4 -ÈNCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS . Valor .

4.1. Encargos Previdenciários e FGTS e outras contribuições RS
4.2. 132 Salário + Adicional de Férias RS
4.3. Afastamento Maternidade RS
4.4. Custo de Rescisão RS
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente RS
4.6 Outros (especificar) RS

TOTAL RS
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS ELUCROS

5. ^ CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS . ; : Valor

A Custos Indiretos 0,00% RS
B Lucro 0,00% RS
C Tributos 0,00% RS

C.l - Tributos Federais (PIS + COFINS) 0,00% RS
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C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00% R$
C.3 - Tributos Municipais (especificar) 0,00% R$
C.4 - Outros Tributos (especificar) 0,00% R$

TOTAL 0,00% R$
Nota (1 : Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado

Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

PARTE B

Quadro - resumo do custo|>or Empregado -
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários R$
C Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, EPI, equipamentos, materiais e outros) R$
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$

Subtotal(A + B + C + D) RS
E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros RS

VALOR TOTAL POR EMPREGADO RS

.'m

• > \ • *. _

-1
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PARTE C

Quadro Resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
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/.JÍPO DE '
"serviço

;•= (A)

VALOR

.PROPOSTO POR

, EMPREGADO .

r

qüantídAdede
EMPREGADOã

POR POSTO

(C)

" VALOR" V"
PROPOSTO

'POR POSTO

' .dpí=(B)tC): ',

' quantídade
DE POSTOS .

VALOR ^

...TOTAL DO

SERVIÇO

(F)=(DxE).

I - serviço 1

(INDICAR)
/R$ R$

]
T i

t

• !

R$

VA"L0R MENSAL^DOS SERVIÇÒS (l-HÍ+m-F.."..)
^ ^ • r

,'r^PARTE.D-/;:;.

Quadro-demohstrâtivo - VÁtOR^GLOBÃL DA PROPOSTA
; - .!; •>'V

/ . «QUADRp'-|;DÈMONSTRAtíVp-VALORGLOBALDA.PRÒPp^ . ' \ , .
; . ' Valor4GlGbardá'Proposta;'V :'-'l! '
! •> /-*•• . ' -.'"V1

I
J

Descrição Vàlor ' \"' < ' . V,
: ! *I r - •• " - • ' N - 1 • > . i

. Valor (R$)

A i
(

Valor proposto por posto l í , -•- 1
B 1

{
Valor mensáldò serviço S U'' il)!

. ..'-.WW 7--, ! fílí
1
í

C Valor Glóbai,dá proposta (valor mensaLdó servíço;x:nfi
/(dJ/

meses do contrato)./> /y/ '"

ç

• " - 1
I

X "'V''
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SECRETARIA IVIUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora

2 Auxiliarde Serviços Gerais 4400 44000 Hora

3 Copeiro 880 8800 Hora

4 Auxiliar de Almoxarifado 440 4400' Hora 1

5 Auxiliar deApoio Administrá^tlvo 2640 26400 Hora

6 Agente Administrativo / 2640 26400 Hora
1

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora 1

8 Motorista ! 880 , 778800,. Hora t
s

9 Recepcionista 1 660. 6600/ - - IHpra -

10 Vigia ; 1320.--' i32od'-'':' '• jHòra' ^ ;

i ••/'••.total':. <.••• • • ;

1 1:/secrétariãmunicipaldesaúde/;'.'-/:' '
ITEM CATEGORIA ; QTD MENSAL. QTD TOTAL; UNID •.V.UNIT. V. MENSÀL V. TOTAL

1 Agente de Portaria > 880: . r." 8800 ' Hpm; 's í 1

2 Auxiliarde Serviços Gerais , :;,„352o . ...35200---. Hora. -' i'
'

3 Auxiliar de Almoxarifado' l'/' 880 8800 . • Hora •' í f

4 Auxiliar de Apoio a Saúde •-"'il\l320',i 13200 ,• iHòra
1

5 Motorista | '• 'fv V\'88Ó'\;^ ' 8800 í/' Hora. tf »• !

6 Recepcionista | '̂ '•y:4'4o .. 4400:- ' Hora'' / ir í

7 Vigia ( •- -78800;'- , j •Hora',- "1
(

. i

i " TOTAL'/-/.../'7; i ';

t .'V '

> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL '

ITEM categoría QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 220 2200 Hora

2 Auxiliar de Serviços Gerais 440 4400 Hora

3 Auxiliar de Apoio Administrativo " " " 220 - • • - • 2200 • • • Hora -

4 Coordenador 220 2200 Hora

5 Recepcionista 220 2200 Hora

TOTAL

VALOR GLOBAL
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PREGÃO PRESENCIAL Ns /2021

ANEXO n

CARTA CREDENCIAL
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/
empresa CNPJ ns com sede na

(diretores ou
sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente
Instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procuradc)r(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profíssão|e endereço),a quem confere(m) amF)los;pode'res para, junto a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos
Pastos praticar os atos necessários à representação dá-^^outorganté. na'Hçitaçãp ná modalidade de Pregão ns /2021
usando dos recursos legais e acompànhando-os/co1nferlndo?lhes,''aindá,'-p6deres,espêciai^para apresentar lancesverbais,
negociar preços e demais condições/declárara intenção de interpor recurso, renuTiciar ao direito de interposição de recursos,
transigir, desistir, firmar compromissos òü açófdos,.dando tudo por bom fírníe eyállòso. >' |

neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

A''/}:/, -•

' f'."-

I t —

(local e data pòf extenso) ••

f M ^
^' y I

\ .\\ !_' (nomedaempresa)
/-'-(Nòrhe e'assinatura de seu Representánteíegal)

V. V' - ''A - •. ••
-- 'o- V ' r •>/. ,-r,- .

I_ -- •—

/•*>

wvm.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

unicef"^

, CNPJ ns estáDeclaro/ sob as penalidadés da lei, que a empresa
localizada e em pleno funcionamento noendereço abaixo, sendoo local adequado e compatível parao cumprimento do
objeto. I j

Declaro'aÍnda que
pertinentes as suas atividades

ie a empresa dispõe de.èscrÍtório'dptado.,de Instalações, recursos Humanos e mobiliários

ENDEREÇO:
i L

CIDADE/eSTADO: ' \\ ,•
;

/ *

J

C.E.P.: ! I

PONTO DE REFERÊNCIA: ;

• s . •

A'/ ^
<1' i
í' í . f

TELEFONE:

. ^ ' Av (local e data por extensò);.'*'

(nomeda^empresà) ' .
(nome e assinatura 'do representante legal)

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



i PREFEITURA DE

' SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

unicef^â?

Pregão n5 /2021

n2

/
)

empresa CNPJ n.e

j (endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a}
J DECLARA, sob ãspenas daLei, qué^cumpre plenarnente asexigênciase osxéquisitos de habilitação

' sediada na

^ R.G. n® , C.P.F

previstos no instrumento convocatório do Pregão érh^ep1gTafe,;reãlizad^ pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos,
inexistindo qualquer fato Impeditivo de sua participação'neste certame.!^";;

•X.

[{
' ' \ ^

\',V . (lócal e data pdnextenso)'

"'"•(horhe"dàempresa}'' '
(nome e assinatura do represeritãnte légãlbú procurador)

'• ... i '

^ -• . - r /

www.saojoaodcspatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO V

unicef^S?

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS EEMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

Pregão n2 /2021

empresa CNPJ

.(endereço completo), representada peío(a) Sr.(a)
ne

^ R.G. n2

sediada na

, C.P.F
n2 ,;D EC LARA,sob as penas da Lei,que.cumpré plenamente as exigênciasè os requisitos de habilitação
previstos no Instrumento convocatório do Pregão em épígráfe,'.feáljza.dp pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos,
excetuando-se a eventual aplicação do permis.siyoJestabeiecIdo^nçUrt.iAS da Lei Complementar n2 123/2006 para a
regularidade fiscal, Inexistindo qualquer.fato irnpediti^ de sua pãrticlpaçãb neste certame. |

t //'-'T\' i

; /. ,i- I
'• r- X' "(iocã!eda'tapor^extenso) l

•" (nomedáemprèsa)^ '
[nome e assinatura do representante legal ou procurador)

<•í 1 ' ; ' ^ 1'' i
'''U L

r-K 'A';

www.saoJoaodcspatos.ma.gov.br
Av. Getúüo Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



Pregão ns /2021

A/O

sediada na

^C.P.Fnej_

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 05.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL NS /2021

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1

,(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nS
.(endereço completo),, irepresentada pelo(a) Sr.(a)

unicefíííJ

R.G. ns

, D E C LA RA, para os-fins.dp "disposto na Lei Complementar ns 123/2006, sob as
sanções administrativas cabíveis esob as penas da lei; cfue se e^üâdra como: j
• MICROEMPRESA, conforme Inc. Ido art. 32 da-LerComplementar~n9'l-23/20d6..\- [

• EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnc. II do art. 32da.Lei Complementar n2 123/2006. !

Eque não se enquadra em qualquer dás-hijaótéses de exclusãó/nò §4do art/p'dá mencionada lei, estando apta, portanto,
aexercer odireito depreferência como. critério dedesempate rio procédimento licitatório do Pregão em epígrafe, realizado
pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos. '•>. • !' • j

(local e data por extenso)

.*'N'

^ -~.^(no^ríèdáèmpresa)'^vr'/'
(nome eassinatura do répres^^tánte.legal qul>rpcurador)

OBS: ASSINALAR COM "X"UMA DAS OPÇÕES

wvvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



Pregão ns ^2021

A empresa

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Ns /2021

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 72, XXXIll, DA CF/88

j CNPJ n2 ^ representada pelo(á) Sr(a)

unícef^

R.6. n2 l CPF n2 / , DECLARA, para fins do disposto no incisoVdo art. 27 da Lei Federal n®
8.666/1993, que não emprega menor dedezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubrè^e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida.a.partjr dos 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIi do
Art. 72 da Constituição Federal.

> . ;

'.ii /

i 'j

; ç;'--%:~xvV/(|ocaledataDorextenso)-.
nv'

••'.V'-'-.'..• •- •- V'-

: " ; -'-y,.;/ •. (nome da ^empresa) .'"i,".'../M
(noniè ê assinatura do representante iegal)

w:.:
-A . •-

•y !"

. I " — . ^ >

. /

i-'"

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patcs/MA
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PREGÃO PRESENCIAL NS ^2021

unicef^

ANEXO VIII

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREGOS E QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL POR

PREPOSTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

' DADOS PROGESSUAIS •

Licitação N9

Data:

Horário:

DÍSCRÍMINAÇÂO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)
Empresa:

CNPJ:

Data da Apresentação da Proposta: (dia/mês/ano)

Munícípío/UF:
Ano do Acordo, Convenção ou Semelhança Normativa do Dissídio Coletivo:

Registro no MTE:

Data de Registro no MTE:

Prazo de Execução Contratual: 10 meses prorrogáveis até 60 (sessenta) meses

PARTE A

Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1. Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas):

2. Salário Normativo da Categoria Profissional:

3. Categoria Profissional (vinculada a execução contratual):

4. Data-base da Categoria: (dia/mês/ano)

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço

CATEGORIA PROFISSIONAL:

- MÓDULO 1-COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$)

A Salário Base R$
B Adicional de Periculosidade R$

C Adicional de Insalubridade R$

D Adicional Noturno R$

E Hora Noturna Adicional R$

F Adicional de Hora Extra R$

G Intervalo Intrajornada RS

H Outros (especifícar) RS
TOTAL DA REMUNERAÇÃO . " "• I- RS
MÓDULO 2 -BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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iu WA

A Transporte R$
B Auxilio Alimentação (vales, cesta básica, etc.) R$
C Assistência Médica e Familiar R$
D Auxilio Creche R$
E Seguro de Vida, Invalidez e Funeral R$
F Outros (especificar) R$

'âTÓfAL" DOS BENEFÍCIOS MJNSAjS^ .:/• R$

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes R$
B Equipamentos RS
C Materiais RS
D Outros (especificar) RS

: . TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS :3 > . m
Nota: Valores mensais por empregado

' . MÓPULP>Í> ENCARGOS SOM^^^^
"Submódülp 4'i - ÊncafgosPrévIdenciáriòs e FGTS

. 4.1. Encargos Previdehciáríóse FGTS ' ' ^ : •• '% • ', . Valor

A INSS 20,00% RS
B SESI ou SESC 1,50% RS
C SENAI ou SENAC 1,00% R$
D INCRA 0,20% RS
E Salário Educação 2,50% RS
F FGTS 8,00% RS
G Seguro de Acidente de Trabalho 3,00% RS

H SEBRAE 0,60% RS
- ' _ total ^ \ * T 5 - 36i80% . R$

vT " . Sübmódulo4.Í-.13s Salário e Adiciona) de Férias
4.2; 132 Saíárioe Adicionaide Férias i . " Valor .

A 139 salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% RS
Incidência do Submóduio 4.1. sobre 139 salário e Adicional

RS
de Férias

" ' ^ TOTAL : RS

Submóduio 4.3 - Afastaméritò Máternidàde V"":^-^^^ "•

4.3., ' Áfástàmènto Maternidade ' =_ Valõr i -

A Afastamento Maternidade RS

B
Incidência do Submóduio 4.1. sobre Afastamento

RS
Maternidade

' " ; . total R$

• . ;.;Submódülo4.4-Provisão para Rescisãò '
4.4. Provisão para Rèsçlsiò . , Valor

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA
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unicef<^

A Aviso Prévio Indenizado 0,00% RS
B Incidência do submódulo 4.1 sobre Aviso Prévio Indenizado 0,00% RS

C Multa do FGTS do aviso prévio Indenizado 0,00% RS

D Aviso Prévio Trabalhado 0,00% RS

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,00% R$

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,00% RS

TOTAL RS

" Submódülo 4v5-Custo de Reposição dp profissional Ausente ' ri - ^

4.5.
Composiçãodo Custo de Reposição do Profissional

- Áüsente . r
Valor

A Férias e terço constitucional de férias 0,00% RS

B Ausência por doença 0,00% RS

C Licença Paternidade 0,00% RS
D Ausências Legais 0,00% RS
E Ausência por Acidente de Trabalho 0,00% RS

F Outros (especificar) 0,00% RS
,, Subtotal - . • - ' RS

G
Incidência do Submódulo 4.1. sobre o Custo de Reposição do Profissional

Ausente
RS

TOTAL . RS
n QUADRO RESUMOMÓDULO 4-ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTÁS

4; MÓDULO 4- ENCARGOS SOCÍAIS E TRABALHISTAS Valòr

4.1. Encargos Previdenclários e FGTS e outras contribuições RS
4.2. 132 Salário + Adicional de Férias RS

4.3. Afastamento Maternidade RS
4.4. Custo de Rescisão RS
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente RS
4.6 Outros (especificar) RS

- TOTAL , RS

. , MÓDULO 5 -CUSTOS INDIRCTOS^TRÍBUTOS ELUCROS 5 .
5. • CUSTOS INDIRETÒS/TRIBUTOS ELUCROS • Valor

A Custos Indiretos 0,00% RS.
B Lucro 0,00% RS
C Tributos 0,00% RS

Cl - Tributos Federais (PIS + COFINS) 0,00% RS
C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00% RS
C.3 - Tributos Municipais (especificar) 0,00% RS
C.4 - Outros Tributos (especificar) 0,00% RS

' ' TOTAL 0,00% - ' • R$
Nota (1 : Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado

Nota (2); 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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: . ; J ^ íQuadrò-resumbdocüstõíporEmpregado . rt ^ • /
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração RS

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários RS
C Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, EPI, equipamentos, materiais e outros) RS

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS

Subtotal (A + B+ C + D) RS

E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros RS
- ; , VALOR TOTAL POREMPREGADO . ! RS .

PARTEC

Quadrò Resumo -VALOR MENSAL DOSSERVIÇOS

TÍPÒ bE ,
SERVIÇO :

(Aí- ^

~ VALOR ' '
PROPOSTO PÒR

: EMPREGADO

gUANTIDADEpÉ
EMPREGADOS

POR POSTO

(C)i '

VALOR ^

PROPOSTO

POR POSTO .

. (D)=(BXC)

QUÂNTÍDADE-
DEíPOSTOS

VALOR
TOTAL DO

SERVIÇO.

(F)=(PxE)

I - SERVIÇO 1

(INDICAR) i -RS "'V
í ! -

^ ''"r$. •
í"--.—" 1

i
i - ^ , i

RS

.. ' V VALORjvÍÊrsfcÂLDèS:SERVíÍQS(Í+ÍW . /.. T' ^

UU V'.'
Quadro-demonstrativo - VALOR GLOBAL DA'PRÒPOSTA

V\ v-\i
• vi . - .'.s'

PARTE D

fi' \

''/ i

: . QUÀDRO-DEMÒNSfRATÍVO ^ VALOR GLÕBALibA PROPOSTA Z;
1 / ZZrZValorGlõbálba Proposta:
) DescriçãoVálor^/ZV —- "'í C..' i Valor (R$)

A ; Valor proposto poripostb^ ^

B 1 Valor mensal do serviço - ' i

C i
l

Valor Global da proposta (valorTriehsaJ dó serviço,x n"
meses.do contrato).

- " i
' í

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO QUADRO RESUMO DO VALOR CONTRATUALDOS SERVIÇOS

unicefíS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ITEM CATEGORIA OTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora

2 Auxiliar de Serviços Gerais 4400 44000 Hora

3 Copeiro 880 8800 Hora

4 Auxiliar de Almoxarlfado 440 4400 Hora

5 Auxiliar de Apoio Administrativo' 2640 26400 Hora i

6 Agente Administrativo ' 2640 26400 Hora -

1

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora
1

8 Motorista í . 880 8800 • 'Hora
... i

9 Recepcionista ) 660 . ...ir:6600 Hora 1

10 Vigia i - 1320. vj-.; •. l.:i3M0-'' r /Hòra -

1

1 . , ; TOTAL • " 1

.

^V.N /'V'— •ri

t ^

\ •, \ • JSECRETÃRIAMUNICÍPÁLDÊSAÚDE '̂, • i í-,

ITEM categoría f QTD MENSAL. í" QTDTÒtÀL. UNID' íV.'ÜNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria |

GO
00

O

'8800'-Vi. . Hora \\y' \ 1

2 Auxiliarde Serviços Gerais • 1-3520™. - --35200 V -Ho'ra • í : \

\

3 Auxiliar de Almoxarlfado, í - 880 . -- -SSOO:"-.-:.. -Hora 1 - 1 1

4 Auxiliar de Apoio a Saúde •\ 1320 . 13200 Hora
; , (

;

5 Motorista j f >.'• 88Òí;''.> 8800 ;_Hora t J 1 . 1

6 Recepcionista í - v;440. 4400 Hòra' t. '
• '• V .'

• í

7 Vigia i

o
CO

CO

8800;"-" Hora"^ ' / '' 1
! TOTAL X .. - v _ w. 'l i

1
i

• • i. [C:) i
; SECRETARIA MUNICIAI DE ÁSSÍSTINCIA SÒCIAL |

ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V.MENSÀL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 1 220 2200 Hora

2 Auxiliarde Serviços Gerais 440 4400 Hora
i

3 Auxiliar de Apoio Administrativo 220 2200 Hora
y

4 Coordenador ••• 220 • 2200 ' Hora'

5 Recepcionista 220 2200 Hora

TOTAL

VALOR GLOBAL

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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PREGÃO PRESENCIAL

ANEXO IX

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPALDESÃO JOÃO DOS PASTOS-MA
A/C: DAPREGOEIRO OFICIAL
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO PRESENCIAL N° /2021

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social da Empresa:
Nome de Fantasia:

CNPJ: Inscrição Estadual;
Endereço: CEP: Município:
Telefones: E-maií

•—.K; r

/2021

unicef<è'

Proposta que faz^ a empresa
J iervinscriçãd.;^' estadual n2

nara a-nroçtarãn HnQ «prvir

Mnscrlta nb CNPJ (MF) ns
... estabelecida no (a)

nfi /2019.
<0relacionadá,'conforme estabelecido no Pregão' para a^prestacão dos serviços, abaixo relációnádaVconfi

• .'-Vsv s' ' vyr..í'--

Objeto: Registro de preços visando a'Contratação de mão de obra-téfceirizáda em caráter complementar de apoio
administrativo e expejdiènte para supriraícarêncla.cle Pessoal das Secretáriás Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos-MA; ^ ^V',' i

ITEM ( DESCRIÇÃÒ-\ i\''\
i ^ ' '.V.

,',,UNID.
QUANT.';
(MESES)

^QUÃNT. VALOR R$

, UNIT. MENSAL TOTAL

01
' .V..\s •

XXXXXXXXXXXXXXXXXX^-y-. •. •' "Mês •.\r XX- y rxx' ' 0,00 •Io,00
1

0,00

Validadeda Proposta:,'
Forma de Pagamento:'
Prazo para iniciodos serviços:

Nome do representante que irá assinar ocontrato, do CPF, n-ido RG, Estado civil, profissão e endereço residencial.

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N' XXXX

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE APOIO
ADMINISTRATIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DESão João dos Pastos /MA QUE ENTRE SICELEBRA
O MUNICÍPIO DE São João dos Pastos E A

EMPRESA , CONFORME Pregão ns

t

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE SãoJoão dos Pástòs, pessoaJurídica de direito público
interno, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJsob p n? XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Administração e Planejatfiento, ò Sr. xxxxxxxx>õoo(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)00(xxxx, xxxxxx, xxxxxxx,
portador do CPF ns xxxxxxxxxxx e RG /. ns xxxxxxxxxx, residente e domiciliado a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;?dofayante denominado simplesmente'CONTRATANTE, e do
outro lado aempresaj ,pessoa jurídica de''diréito^priya3o,'corri sede na n.^ , ,na cidade de,
inscrita no CNPJ/MFjsòb o n.s ' neste ato representado pór^ ^ inscrito no CPF/MF sob o n.®

, residente e^dórriiciliádo na cidade de _l de o'ra em diante^dénominada CONTRATADA, tendo
1 <iV, ' - - -em vista acontratação, consideràhâò ddispdstò na jei n.s 8.666, de 21.06.93/éaiterãçõès'pòsteriores, Lei Federal n.s 10.520

de 17,07.2002, Lei Corriplementár 123/06,'PREGÃO PRESENCIAL NS /202l(.hdmbíògadó em /_[/ ,têm entre si justo
eacordado oseguinte: !, •" \' 'í; ' - j

CLÁUSULA PRIMEiRAr DO OBJETO DO CONTRATO ^ i l í
li' I ! i

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO Contratação de mão'de'Obra'terceirizada em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprir aparência de Pessoal das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos - MA, conforme.solicitáçãoj da* Secretaria Municipal:de Administração e as especificações técnicas
constantes da proposta da C0NTRATÀDA'f7'ANEXO I, que faz parte;integrante',deste instrumento independentemente de
transcrição. í . v.'. i ~• v.v" • * '

CLÁUSULA SEGUNDA rDO PRAZO EDOS SERviçOS. V !
' " • v- ••• - - ' • j I
» ; • .• ' . . . Ti' ' í

2.1 - Os serviços, objeto deste contrato deverão ser.executadps.confòrmê ó Plahò de trabalho apresentado pela licitante
contratadae a necessidade daSecretaria Municipal requísitânte,' com prazo de início de execução dosserviços de nomáximo
24 (vinte e quatro) horas após a solicitação oficial e autorização da Secretaria Municipal requísitânte, contado do
recebimento da Nota de Empenho e/ouassinatura do contrato. j

í ' • }
2.1.1 - A LICITANTE CONTRATADA deverá fornecer o fardamento a todos ps necessários ao curiiprimento do contrato.
2.1.2- Todosos tributos e encargostrabalhistascorrerão a cargo da CONTRATADA^

CLÁUSULA TERCEIRA • DO PREÇO EFORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O valor global para os serviços, objeto deste contrato é de RS ( ).

3.2 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de acordo com o Anexo l.

3.3 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10* (décimo) dia do mês subsequente, após a prestação dos serviços
efetivamente realizada, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria de Administração
e Finanças. O recibo comprovante de entrega deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças, para emissão de empenho
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.
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3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% {um por cento) do valor da fatura, pelo não
cumprimento dos serviços, desde que comprovada à responsabiüdade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser
descontado na fatura mensal.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA que esteja em débito para com a Administração, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

3.6 - ACONTRATADA deverá apresentar à Secretaria de Finanças, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes
documentos atualizados:

1- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida-Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB ns
1751, de 02 de Outubro de-2dl4; " ' 1
il- Prova de regularidade para com a Fazendado Estado ou DistritoFederal; {
III-Certidão de Regularidade com o FGTS. '
IV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal. '
V- Certidão Negativa^de débitos de Tributos éContribuições Municipais; |
VI - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do.Irabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas. '
3.7 - Opagamento deverá ser efetuado mediaritV^depósito na Çonta^Corrente da CONTRATADA (DADOS BANCÁRIOS DA
CONTRATADA). j ."w" • I. !
3.8- Nos casos deeventuais atrasos de pagamento, desde que'a,CONTRAtÀDA'nãp te'riha'concorndo; dealguma forma para
tanto, fica convencionado que á taxa'de átuaiização""financelra devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemehto dá parceja, terá a.aplicaçâo da seguihte fórmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre

VP = Valor da parcela
I= índicede atualização
1=(TX/100) I = (6/100) I =
365 365 '

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

j
3.9.1 - Aatualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatufa/nota fiscal seguinte ap da ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 - Asdespesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
í

PODER: 02 PODER EXECUTIVO - - - - . . — - '
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0QOO - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 3010003 2017 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE
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10 302 0014 2018 0000 Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa Jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 3010003 2066 0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302 00312078 0000 Manutenção e Implementação de Rede de Serviços Hospitalares
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretarla de Assistência Social
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros • Pessoa Jurídica

I

CLÁUSULA QUINTA-DOPRAZO DE VIGÊNCIA !

5.1-0 contrato terá vigência até 31 de dezembro dé2021, em que o mesmo for assinado a contar da data de sua assinatura,
podendo este, ter seu prazo prorrogado oü.ser res~cindido, se assim for a vontade das partes; na conformidade do
estabelecido na Lei ns8;666/93 é alterações posteriores. ^ 1

! v--,
CLÁUSULA SEXTA-DO equilíbrio ÉCONÔMICOiFINANCElRO\ ' ' I

•'a;-

.«oUfiw>

unicefife?

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais-prevalecentes na assinatura do contrato, será
assegurada a recuperação dos valoresòra contratados,^^etlvando a manutenção do.equiiíbrio econômico-financeiro, na
conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei ns 8.666/93;e,alterações.' ' . s

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS MULTAS ,'iU
! f .-V-vl ,

7.1 - ACONTRATADA ficará sujeita à multá correspondente a0,5% (cinco déçimòs por cento), do valor total contratual, pelo
inadimplementode qualquer obrigação-.contratúal,";dévendo o valor dá multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste
município, no prazo de 03 (três) dias acontar^^dò reçe6imentp';dá notificação;-^--/' ;

7.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa.mòratória/dè:0;5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor totai do
contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste editai, ou-pelò Inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

; - '
7.3 - A multa a que sé refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela,Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou Judicialmente e poderá ser aplicada cumuiativamente
com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas: materiais, pessoal necessário,
transporte, impostos, mão de obra, taxas, contribuições e encargos sociais,fiscais, comerciais,trabalhistas, previdenciários
e demais despesas que se fizerem necessárias para o cumprimento das obrigações contratuais.

8.2 - Responsabiiízar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a CONTRATANTE ou
terceiros, em decorrência dos serviços, objeto deste contrato.

8.3 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da
CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência dos serviçosobjeto deste contrato.
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8.4- Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por
ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos
indiretos ou lucros cessantes.

8.5 - Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize os serviços objeto deste contrato.

8.6 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de
solicitação.

8.7 - Emitir Nota Fiscal referente aos serviços durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela
CONTRATANTE.

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sòcíais, tributos federais, estaduais e municipais.^ |
/ ^ ;

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato^ e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento
da prestação dos servjços. ' ^ , - j

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes ,'de despesas /Oü indenizações' por acidente dè trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como, nocás6^.de ajuizaménto de reclamações trabalhistas.

8.11-Prestar OS serviços em co'nfórmidade com.as especificações dèterminadas hqíditàl, no locai, dia e horário indicado
por escrito pela Secrelaria reqüÍs|tãnt^^"^\V'̂ ] ;• > |
8.12 - Proceder aos serviços, de acordoTom sua proposta e;:^çÓm às hõrmàs.e'condições previstas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL NS /2021 e anexos, inclusive com as^prêscrições.Xõ Estatütò/dás'Licitações è Contratos Administrativos,
respondendo civil ecriminalmente, pelasxonsequências de sua inobservânçià tòtaj ou parcial. >

8.13 -À contratada poderá seracrescido ou diminuído o oijjèto dõs serviços, dentro dos limites estabelecidos na Lei n2
8.666/93 e alteraçõesi" < Tin í >-1 ;í. . i

I /•, t . { , I ; ;
I ' ^ t s' 'i\ 1. •% I ' ' í I '

8.14 - Comprovar mènsalmente o;efetÍvo\recclhimento dos encafgos: trabalhistas 'e previdehciáríos dos funcionárioscontratados, , —~.'-'-y'•-i j
8.15 - Só deverão ser admitidos funcipharioSí^que,.se ápréséntarèmicòlri,boas,referências e possuírem documentação
necessária eem ordem; \ |

8.16 - Competirá à Ccmtratada a admissão de varrêdores;.'aJudantes, encarregados e outros funcionários necessários ao
desempenho dos serviços contratados, correndo por çonta'desta todos os encargos necessários e demais exigências, das
leis trabalhistas, previdénciárias, fiscais e outras dequalquer natureza; •

í - "' ^ ^ ~ ''

8.17- Osfuncionários^admitidos pelaContratadadeverão ser atenciosose educados notratamento dado ao munícipe, bem
como cuidadosos com'o bem público^ ' - _ ' .i.

8.18 - Nãoserá admitido o atraso dos pagamentos do pessoal contratado sob o argumento de eventual atraso na quitação
das faturas da empresa, nem tampouco invocaçãode corresponsabilidade da SEINFRA para eximir-sedestas obrigações.

8.19 - Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários devidamente uniformizados,
providenciando equipamentos e veículossuficientes para a realização dos serviços.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste Instrumento.
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9.2 - Designar, por melo da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora
pactuados.

9.3 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

9.4 - Anotar as falhas decorrentes da execução do contrato, em registro próprio e comunicar imediatamente a contratada
as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

CLÁUSULA DÉCIMA - DADENÚNCIA E DARESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o
descumprimento por qualquer .uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da
Lei n2 8.666/93 e alterações;^ ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a
outra, com antecedênciaiiiínima de30(trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87,
da Leisupra referida. / - " - . -

10.2 -As penalidades^estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, ném aresponsabilidade
da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao ÇONTRÃTANTE^ou .a terceiros, em.conseqüência do inadimplemeríto
das condições contratuais. - ^

10.3 - Opresente contrato poder'á7ser-'rescindido, de imediato; por inadimplemê^ntó^de^qualquerldas partes, através de
simples notificação por escrÍto,'éntrègüé diretámente oupor via postal, còníproyade rècébÍrTiento,;e ainda:
a)Porconveniência dá CONTRATANTE; através de manifestação unilateral, esporíTânearmediante aviso prévio de 30(trinta)
dias, nãocabendo à contratada direito a reciániação oujridénizàção;
b) Fica ocontrato extinto de pleno direito, independentemente dè ay[so, iptèrpélação judicial ou extrajudicial, nos seguintes
casos: . .. J ' \~ • !
b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA/ r-' i
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firm^ ou empre'sà,- ou ainda,.sua;fusão.ou cisão, sem prévio e
expresso conhecimento do CONTRATANTE; l ji/l'- i
b.3 - Interrupção ouatraso naprestãçãbdos séryjçps, objeto deste contrato; /' } :
b.4- Incapacidade, desáparecirhentó.jnidónejdaçle fjnancelra, ou, aihdai.má fé dá CONTRATADA; J
b.5 - Se a CONTRATADA, sem préviâ autôrizaçãó dVCONTRATANTE, tránsférif,''cáuciónar, ou alienar de qualquer forma os
direitosdecorrentes deste contrato. - "''•-'õ-

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido;'ho'tbdò-"ou e^rn\pa"rte,'por.mútuq acordo, desde que ocorram fatos
supervenientes, imperiosos e alheios da vontade dojCONTRATANTE e-que tornem impossívél a prestação dos serviços.

f ' . ^ •
ClÁUSUU DÉCIMA PRIMEIRA-DAS PENALIDADES '\ ^

11.1.Além da cobrança de multa previstamo subitem 7.1,poderá,ãinda,^a CONTRATADA, sofreras seguintes sanções:
I-Advertência por escrito; , • ' . ; y'
II - Multa de0,01% sóbVéj) vajor contratado, por dia deatraso da prestação d^s^ejviços, serh justa causa;

III - Suspensãotemporária do direito de participarde licitações e impedimento de contratar com o Município de SãoJoão
dos Pastos, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

CLÁUSUU DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

12.1- Oobjeto constante neste contrato será fiscalizado por servidorou comissão de servidores designados pela Prefeitura
Municipal, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação
de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
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12.2 - ÀFiscalização compete, entre outras atribuições:
1- solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias
ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que
comprovem essas solicitações de providências.
ii -acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
iii - encaminhar à Secretaria requisitante os documentos que relacionem as importâncias relativas e muitas aplicadas à
Contratada, bem como os referentes a pagamento;

12.3 - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
12.4 - A fiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo
empregado cujaconduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço.Sea dispensa der origemà ação judiciai, o Município
não terá, em nenhum casç, qualquer responsabilidade; ^ ^ i

CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à
CONTRATADA, não tendo com o CONTRATANTE nenhuma'réláção jurídica sobre qualquer título oufundamento.

I 1

i • I I
•- ! ^ 'ir-íe" I, I

13.2- ACONTRATADA não terá djreitp a qual.qüeVJhdêhização, sèjocorre^jprovlsória.ou definitivamente, a suspensão da
execução desteContrato, porculpa VuaV assegurando-ihej porém, nòcasada rescisão poKmotivos alheios a suavontade e
sem infração dequaisquer cláusulas èçòndições'contratuais, o pagamento^dè^fõrrha.pVòpórcíonai aos serviços efetivamente
realizados.

; " V ' í
13.3 - As partes contratantes obrigarri-sé axumprir e fazer cumprir, ò pres_ente\Gontrato em todos os seus termos, cláusulas
e condições, por si eseus sucessores. ^ ^ '

13.4 - Para osefeitos dedireito valem pára esteContrato a Lei ns8.666/93 éráiterações posteriores, è demais normas legais
quelhesejam aplicáveis, a proposta de pfeçoVapresentada, aplicando-sé, aindáj para oscasos omissos, os princípios gerais
de Direito. ; V\ -

t • V.' V- . ,i7 . '
• n V • ^ ' • V. / •13.5 - ACONTRATADA será responsáveFppr-todâs as obrigações trabalhistas, _tribütáfias è previdençiárias, seguros, taxas e

impostos, acaso envolvidos, especialmènte-por,^qualquer'Víncüíó empregatíclo quê venha a se configurar, inclusive
indenizações decorrentes de acidente de trábaihò.^^_ T' ' \ i',

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DO FORO

14.1 - As partes elegemo Foro dá Comarca de São João dòs'Pastos, Estado de Maranhão, como competente para dirimir
toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato,'renunciando expressamente a outro qualquer, por
mais privilegiado que se configure.

i ' ' '

E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em quatro vias dê igual teor e forma, com as
testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, e
para um só efeito.

São João dos Pastos - MA, xxxxxxxxxxx de 2021

Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE São João dos Pastos -MA
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PREGÃO PRESENCIAL NS /2021

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo ns 12/2021

Pregão Presencial ns X12/2021

unícef^

ATA DE REGISTRb'DE PREÇOS NS /2021 PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRATERCERIZADA
/

Aos dias do mês de do ano de , o MUNICÍPIO DE SãoJoão dos Pastos /MA, através da Prefeitura Municipal
de São João dos Pastos /MA, inscrita no CNPJ sob o ns XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXX, n°: XX Centro, São João dos
Pastos MA, neste ato; representado pelo Secretario Municipal de Finariças e Desenvolvimento Econômico, ,
RESOLVE registrar os preços das licitantes signatáríasrvehcédofas do Pregão Presencial ns XXX/20121, sob o regime de
compras pelo Slstema'de Registro depreços vl,sando"á Contratação dè^mão de obra terceirizada emcaráter complementar
de apoioadministrativo e expediente paj"a:supr!r a'cafencia de PessòaFdas Secretarjas Municipais da Prefeitura Municipal
de São João dos Pastos - MA.fSollcitò informação sobre a éxistência dè pòtação.Orçamentária do Fundo e Secretarias
Municipais, a teor do disposto na Lei Federal nS, 10.520/2002, regulamêptàda- pelo Decreto Muriicipal ne 029/2015 e
Decreto Municipal n2 030/2015, Lei Cpmplèmêntàr rii°.T23/2006 alterada pelaLei Complementar n' 147/2014 aplicando-
se, subsidiariamente, ho quecouberem/ alei Federal nS 8:666/1993 e demais hdrnías pertinentes àjespécie:

.0 I

Item Especificação
1

Unid'
Ct'uahtida"dé' • ;Preços Registrados Fi$

— (HORA)---' Unitário-— —Mensal i Total

1 .
i

/1'-' '•"

•1

f

2. DAVINCULAÇÂO
í'A

-

Vinculam-se a Ata, independentemente de'tránsçrIção,'.ò_Edltal do Pregãdfrésencial nsX12/2021 e ,a Proposta dePreços

1. DA EXPECTATIVA'DO FORNECIMENTO
!" • !
i" • " ' ' • •

3.1. Os serviços poderão ser efetuados conforme necessidades da Prefeitura Muriicipal de São'João dos Pastos /MA,
mediante solícitaçõesjde serviços. - /

3.2.0 prestadorde serviços registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durantea validade desta Ata de
Registrode Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posterior ao vencimento da Ata.

3.3. Aexistência deste Registro não obrigaa Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos/MAa efetivaras contratações na
quantidade estimada,ficando-Ihe facultada a aquisição poroutras modalidades, respeitadaa legislação relativa às licitações,
sendo asseguradoao beneficiário do registroo direito de preferênciade fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Évedado à Administração adquirir de outro prestador de serviços insumo por valor Igual ou superior ao obtido da
detentora do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.
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2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRODE PREÇOS

A Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. A Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e
administração da presente Ata.

5.2. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado ou caso se torne inexequível para as compromlssárias.- —-

5.3. Os preços registrados, a indicação do prestador de serviços e as alterações quanto aos valores, atualizados em
decorrência de pesquisas de preços periódicas, serão publicados pela Administração na imprensa oficial, adltando-se a
presente Ata de Registro de Preços. ,

5.4. Os preços de promoções terriporárias ou sázonaisinão serâò'computados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indlcador-parâ^b exêrcíclo da.faculdàde de aqu[slção por outros meios, prevista no
parágrafo 4S do art. 15 da Lei Federal n2 8.666/1993. - ^ ' \

4. DA READEQUAÇÂp DE PREÇOS
I- ''•,-1 ,

-- : K\y. ''Wi Vt ^ -i t w ( : ' \
6.1. Durante o período devigência dapresente Ata, ospreços não serão/eajustadps, ressalvada, entr^etanto, a possibilidade
de readequação - corh elevação ou redução de seusiespectivos valores^-em função da dinâmica do mercado, obedecida
às disposições constantes no Decreto Municipal n9 029/2015 e comproyadp o desequilíbrio econômlco-financelro.

i ,
6.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômlco-financelro, a Prefeitura Mutilcipal de SãoJòão dos Pastos /MApromoveráo
aditamento do compromlsso.de fornêçlmênto)[có'nforme o artigo 65,' ll, da Lel^Fedèral n.s 8.666/1993, ou formalmente
desonerará a licitante'em relaçãoaòjtem.V'; .-r -y- ;

i ;
i -" '. '

6.3.0 diferenciai de preço entrea propqstájnlclal dasllcitarítes e ã pesquisade rríercado efetuada pela Prefeitura Municipal
deSãoJoãodos Pastos /MA à época dã ab'eí^urá^das propostas^bem cómb.eventuais descontos concedidos, serãosempre
mantidos. i •- '• .1 - 1

i ' i

6.4. Alicitantedetentora do registrofica obrigada a Ínformã'r à Prefeitura Municipal de São João dbs Pastos /MAsempre
que houver redução nos preços de mercado, ainda que temporária, comunicando o seu novo preço que irá abalizar pesquisa
de mercado, a serrealizada pela Administração conforme Item 4. /

I - " _. "
6.5. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado'não repassada à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido Indevidamente.

6.6. No caso de revisão para maior, a licitante compromlssárla deverá solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se a efetuar
os fornecimentos das Notas de Empenho Já emitidas pelos preços ora registrados.

7. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas ás disposições contidas no art. 65 da Lei n^ 8.666, de
1993, quando:
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7.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o
custo dos serviços registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA promover as necessárias
negociações Junto aos prestador de serviços.

7.1.2. Quando o preço Inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, devendo a Prefeitura:

a) convocar o prestador de serviços visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;

b) frustrada a negociação, o prestador de serviços será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais prestador de serviços visando igual oportunidade de negociação.

7.1.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador de serviços, mediante
requerimento devidamente comprovado, não.puder.cumprir o compromisso, a.Prefeitura Municipal de São João dos
Pastos/MA poderá: j-'' \

a) liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dós motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer! antes do pedido de
fornecimento; e " . 1
b) convocar òs demais prestador de serviços visando Igual oportunidade de negociação. |

... )
7.1.4. Não havendo êxito nas negociações,,a Prefeitura-Múhicipàl de São João dos Pastos /MA irá proceder à revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabívéis para.dbtenção.da contratação mais vantajosa à aquisição
pretendida. ; . - T •

: • ^
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO,DE PREÇOS, > - , . ' j

I i .Aí'/1 -\
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Prefeitura Municipal 'de São João dosíPastos /MA quando a
licitantesignatária: ^ \ ' •

a) Descumprir as condições previstas no Edital dó Pregão Presencia!/n^ X12/2Ó21 a que se vincula o preço
registrado; hr j |

b) Descumprir as,condições da presenteAta de Registro de Prèços; )
c) Não retirar ã respectiva. Nota de<Erhpenho ou assinar o'contrato, ou Instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração/sem.Justificatlva aceitável; ,

d) Enquadrar-se emqualqueKdas hipótesèside ínexecuçãò totaixíú parciál^revistas naLei Federal ns8.666/1993;
e) Nãoaceitar reduzirseus preços fegistradosTia hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

f) Implementar alteração social !ou'-modificáção'da''flnalidáde,du-da estruturá da empresa, que, a juízo da
Administração, prejudiquem a execução destaAta de Registro de Preços; ,

g) Houver subcontratação total do objeto desta "Atá de Registro de Preços, associação com outrem, cessão ou
transferência total, bem como fusão, cisão ou incorporação que afetem a boa execução de eventuais e futuras
avenças;' , . "

h) Houver razões de.interesse público/nos termosdo art. 78, Inciso XII, da Lei Federaim® 8.666/1993.
Ir ' -

8.2 O prestador de serviços registrado poderá solicitar o cancelamento de'seu registro 'de preço na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior comprovado.

8.3. Em qualquer das hipóteses previstas nos itens 7.1 e 7.2, o cancelamento de registro será devidamente autuado em
processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizado por despacho da autoridade
competente.

8.4. A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos neste item, será efetuada por
correspondência com avisode recebimento e por publicação na imprensa oficial.

9. DAFORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
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Acontratação com as licitantesora registradas será formalizada pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA, por
intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal n^ 8.666/1993.

10. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O extrato da Ata de Registro de Preço será publicado na Imprensa oficial.

U.DO FORO

As dúvidasdecorrente da presenfe Ata serão dirirnldas no'Fdr6'clãJustiça:E5tádúãl dá Comarca de SãbJoão dos Pastos/MA,
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. í

Epor estarem de acordo com as disposições contidas na presente Ata,assinámeste instrumentoa Prefeitura Municipal de
São João dos Pastos /MA e as licitantes compromissarias, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03
(três} vias de igual e teor e forma.

f--.

.•7;,'7r-SãoJoãóàos'Pástos.(MA),'"' dé '\"' fíde2021.'J.
> - -,'X í'fp" ' '' ' •

s

-Pela*Prefeitura
',1, -•'C

Pela Detentora dõ Registro"" :
I } I

1 reia ut

7- ,•/

fi 'í" ih
V. c"

, "l '
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