
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ m 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇOS NS XXX/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0501007/2021

uniceftíií

folha n

1. PREÂMBULO

1.1. O Município de São João dos Patos, através da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por meio
da Secretaria Municipal-de Administração,-torna púbiico para.conhecimento.dosJnteressados que fará
realizar o processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇÕS, sob o N2 XXX/2021, do tipo Menor
Preço Por Item, às XXhXXrhin (xxxxx horas) do dia XX de XXXXX de 2021. 1

/ . • ' ' - ;

/ i 1
O procedimento licitatório será regido pela Lei. Federal, ns 8,666/1993"e suas alterações. Lei
Complementar n' 123/2006 alterada pela,Lei Complerrièntàr ns 147/2014 e demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital-e seus anexos. :

Orecebimento dos enyelppes con'ter|dp'bs"documentos'de;;haBilÍtação_e a proposta dejpreços, ocorrerá
no prédio onde funciohVà.Cornissãp Permanente de Licitação situada•à"Aveniçla'Getúlio Vargas, 135 -
Centro. CEP 65665-dÓoràté'às XXhXXmIn (XXXX horas) do cii"a" xx'de XXXXx':'̂ 2021.- !

Aentrega da,proposta leva a'participante[a açe!táfié)açatar as normas contidas no presente Edital.

r2r"""DÕ~ÕBj"ÊT0 DA LICITAÇÃO~ pÒ'PRAZOT^ preço" .jj " ,_T ' .,":J

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

\ 5 1

A presente licitação tem por-pbjeto-à-''Gontratáção-'de,--émpresa para a prestação de serviços de
Consultoria Técnica .Administrativa nas^áreas de Licitações; e ^Contratos ;para atender as diversas
secretarias db Município dè SãpJoãò,"dos Patos - MA'̂ de .acprdp.çpm.as especificações constantes do
Projeto Básico-ANEXÒ'J.'a^í Vs''

1 ' '"'r.. ,
Oprazo totalpara execução dos.serviços objeto desta.Licitação sèrádé 12(doze) meses contados a partir
daemissão daOrdem deServiços,^emitida peià Rréfèltura MunIçipaJ.de São João dosPatbs/MA, podendo
ser prorrogado por iguais esucessíyèis^períodos.conTprrne.precejtuj^^ artigo 57, inciso l.e II, §is e incisos
da Lei N9:Í8.666/93. - i

I " i
o valormáximo estimado para a presente licltàçãoi; importa em RS 237.600,00 (Duzentos e trinta e sete
mil e seisçentos reais), para um período dé 12 (doze) meses que será o preço máximo admissível para
efeito de análise e,classificação das propostas das licitantes. .

2.4. As demais informações necessárias à contratação encontráni-se no Anexo I- Projeto Básico.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO. .

3.1. Poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições editalícias, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação expressa como objeto social da empresa em seu
estatuto ou contrato social e quecomprovem possuir os requisitos necessários à qualificação estabelecidos neste
Edital.

3.2. A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços deverá:

r'4. ,DAS"C0NDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EIMPEDLMENTQS: ..
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4.2.
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Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas, interessadàs„e-d<wy
atividade pertinente ao objeto desta TOMADADEPREÇOS, devidamente cadastradas na Prefeitura
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

A participação nesta licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes as condições
deste edital.

4.3. Será vedada à participação de empresas: — .—
4.1.1. empresa"s que não atenderem às condições deste Edital.
4.1.2. empVesas que estejam ern concordata ou em processo de falência, (reguladas pelo Dec. Lei

7.661/45, ou em falência, recuperação judicial ou extrajudicial reguladas pela lei 11.101/2005)
sob concurso de credores, em dissolução ou.,em liquidação; , •

4.1.3. empresas que tenham sido declaradas inidôneás pòr órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, federal, estadual, munjçipaIjDu/dbpistrito Federai, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União, do Estadò;.pu;clo Mu^cípiõl^enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Igualmente não'pòderão'particlpar:às.empr_esas suspensas de licitar é contratar com a
F^refeitura.I^ünicipalde SãO'João dos'Patos, Estado:^dó'̂ Maranhãò"r^\'\ |
empresas'reunjdaV em^^^çónsórcio, que Sejam contrólàdãs,^còl]gaàas ou subsidiárias entre si,
qualquer qíie seja s^a'forma dèconstftüiçãp: Y//A'' !
servidor de qualquer órgãò ou/entidad'e'\yÍnculada. a,\Préfeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, bem assirn'a empresa da quaftái seryldor.sejà sócio, dirigente ou responsável técnico.
Empresas Estrangeiras não autorizadas a.funcionar"noiPáís: .'"" , 1
! - Hp— •' r// :

rs. DA IMPUGNAÇÃÒ DO ATO convocatório " ' ' " " ""1
" i. n • * f- \ '• • •'

. t \l' , -• '/ i ' I
5.1. Qualquer cidadão poderá, solicitar esclarecimentos,, providências oujmpugnar os termos do presente

Edital por irregularidáde^proyòcbjlzánd^^ o pedido até ,02 ;(dois)''.dias;'utéis antes da data fixada para a
realização do certame,"de,y'egu,ndaja''sexta-felra dás;Ò8fTS.(oJto}ràsJl-2hs (treze horas), na Prefeitura
Municipal de São João dos Patòs/|yiA,-càb'èndp..a Comissão decjçl|rjóbre ã petição no pVazo de 24 (vinte
e quatro horas). .(C -i'i

I cr; (A• '.-I
5.2. Decairá do direito de impugnar,bs":termos7do:presente.Edital.a licitante que não apontar as falhas ou

irregularidades supostatTiente existentes no''Èditál até 9-segundo dia útil que anteceder à data de
realização do certame. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame. | , . ' " !

I ' ' '
5.3. A impugnáçâo feita tempestivamente pela licitante não há Impedirá de participar dp processo licitatório,

ao menos até o transito emjulgado dádecisão a ela pertinente. -

5.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

5.5. Somente serão dirimidas por telefone as dúvidas de ordem estritamente informal.

5.6.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

No instrumento de impugnáçâo, é obrigatória a menção a documento pessoal, em se tratandode pessoa
física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, mais endereço para correspondência, e, quando
possível, número de fax e endereço eletrônico (e-mail).

Ps. DO CREDENCIAMENfO EDA REPRESENfÃÇÃO

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos;
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6.1.1. Tratando-se de representante legal ÍSÓCIO. PROPRIETÁRIO. DIRIGENTE OU ASSEMELHADO).

deverá apresentar cópia do estatuto social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal Investidura, da Cédula de Identidade ou documento
equivalente;
6.1.1. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos sócios, EM

CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do documento
descrito na alínea anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso, instrumento
público-de-proçuraçâo-ou-i.nstrumento-particular, outorgado-pelos demais sócios, no

.X'' qual estejam expressos os seus poderes; |
6.1.2. PROCURADOR - procuração particular, pública ou carta dé credenclaménto. com firma

reconhecida em cartório, que comprove poderes para praticar todos os atos referentes ^
certame: poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, receber intimacão.

interpor recurso e renunciar a sua ihterposicão; assinar contrato, assim comò praticar todos os

demais atos pertinentes ao certamé^~ácompanhadá de um dos documentos citados na alínea

anterior, conforme o caso. pafa'fins de confirmacão dos poderes^para subscrevê-la. podendo ser

adotado o mod,eio suger!do;nb'-ANÉx6^l]í;;0u^*ámda, cópia, de trasladode! procuração por
Ínstrumentò"'públÍco, na Hipótese deTepresentaçao'por.m,eiò'dé";preposto. Deverá apresentar
ainda; cópia'da Cédulá',de1dentldade ou'documéntò!egúivale~ntê7í/ : \
6.1.2.1. Caso"o'Éstatuto ou ContratÓ"^cial da empresa,estabéleça-a assinatura dos sócios EM

CONJUNTO,"^o documento apresentado na alíneà'anterior DEVERÁ ser assinado pelos
I , sócios indicados nd Estatuto ou Coritratò Social, não sendo permitida assinatura isolada
1 de apenas'um.deles;, . —" • x """"' /[M,''"':; {

6.1.3. Ó representante légár"e"o'procurador'deverão .ideritificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto;- \ . - , -j
Gada credenciado poderáirepresentar apenas,uma licitante; !
I , .... i.í 1 ,'i /•, ... L

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

Não
I

6

que'se apresentar na sessão apos
I * 'í. s""'.', 5"—.. y ''' i
[ , encerrado ocredejiciamento; / \
Não serão considefáclàsrprdpbstas'ápfesentadas pó^r-íe/egromo, internei,fac-símile ou e-mail
após a data da sessão;' iU "/V-''-: *" >' ' ' «
O Documento dè CredènciamentÓ^-deverárserraprésentado fora dos envelopes de n^ 01 -
Documentos de Habilitação e02-Propostas de Pr'èçüs; • j
A MIcroempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado
fjrevistp na Lei Complementar n® 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente
com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos
no artigo 39 da Lei Complementar, conforme ANEXO X.
Adeclaração mencionada no subitem 6.1.8 terá presunção relativa de veracidade, podendoser
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.

' DeclaraçãoSimplificada e Específica emitidas pela Junta Comercial do Estado sede da licitante.

1 7.. DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES. ..,J

7.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura dos envelopes contendo
os documentos de habilitação e as propostas de preços em invólucros separados, indevassáveis, lacrados
e rubricados no fecho, deverá estar carimbado com o CNPJ da empresa em cima do lacre/fecho do
envelope, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:

RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE

RAZAO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE
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Comissão Permanente de Licitações - CPI.
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
ENVELOPE NS 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021^

Comissão Permanente de Licitações - CPL.

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
ENVELOPE NS 02 - PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS NS XXX/2021.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

8.1. Local e horário para,solicitaçâo de informaçõesi-Prefeitura^MunicIpai-de-São-João dos Patos/MA, situada
na Avenida 135 - Centro. CEP65665-000, neste município, das 08h00min às 13h00min.

8.2. Data, locai'e hora de recebirnento da Documentação e Propostas: XX de XXXXXXXX de 2021 às XXhXXmin,
no endereço.de que trata oitem anterior do presente Edltãl. |

í - . - '• . "• - - I
Os documentos exigidos nesta TOMADA DE..PREÇOS-.deverão ser apresentados em'original, ou por
qualqueriprocessò de cópia autentlça'ppi^cartórlp;;o'ú [aind^a podendo ser autenticados pela Comissão
Permanente de Licitações - (CPL)C>^_,.j'̂ '̂

8.3.

í '/--.v-..—Cn ----S . ^ ^ i
8.5. NO ENVELOPE 01',(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) devidamente.fechado e rubricado no fecho,

identificado conforrricoTndjcado no subltem7;l.deste Edital,^as^empresas deverão apresentar em 01
(uma) única via devidàmentè atualizados e em vigência òs seguintes dòcumèntbs referentes à habilitação
Jurídica, [qualificação técnica, qualificação -econômica financeira e reguiarídade fiscais,
relaclonaldòs; - • -mI "

j vi! . i I '

i ^ - •, ;i.- _J/í ^ •" '
8.5.1. Adocumentação relativa à;HABILlTAÇAO-JURlDICA;:çonforme o caso consistirá em:

abaixo

a.

b.

c.

d.

Requerirnentb de''èmpresário, no.casp de ernpresa individual;,

Ato Constitutivo,^ Estatuto^ou Contrato Social e.derhais; alterações contratuais, desde que
\ \ •' ' •' i".W J • " 1

consolidada, devidamente fégistrados no órgãp.cómpetehte, a saber: Registro de Empresas
Mercantis,(JuntãiGomerciaÍ).pu Registro Õy'Lde Pessoas Jurídicas (Cartório); conforme o caso,
em cujo "Objetó-Sociál'esteja èhqijãclr '̂do"<rÕbjeto'''desta licitação; |

Nocaso de Sociedade por Ações/déyêrá ainda ser apresentada a última Ata de eleição dos
seusadministradores; acompanhada^dos respectivos CpF's e Carteiras de Idèntidade;

" - . " , - /
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

..PT8ão_competente, quando a ajiyidade assjm oexigjr;,

8.5.2. A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, conforme o caso consistirá
em:

a. Prova de inscrição Cadastro Nacionalde Pessoa Jurídica (CNPJ);

b. Prova de inscrição Cadastro Municipal através de cartão de Inscrição ou documento
equivalente à inscrição (Cadastro);

c. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federai e Seguridade Social, mediante
apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União,conforme portaria PGFN/RFB n** 1751, de 02 de outubro de 2014.
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d. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estadual;

e. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do
Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade
para com a Fazenda Estadual;

f. Certidão'Negativa-de-Débitos,-ou-Certidão-Positiva-com-efeitos-de-Negativa, relativo à
Adyidade Éconômica (iSS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante,

^comprovando aregularidade para, com aFazenda Municipal; "_!
/ • . .. . ' . " !

g. I Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa/quanto à Dívida Ativa do
} Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou;sede do licitante

ou pelo órgão responsável pela érnjssãõ. da referida certidão;

Certificado.de Regularidade de Situação dó FGTS.-^"CRF, emitido oela Caixa Econômica Federal
-CEF,comprovando á-regularidade perante OvFundo de GarantJ^por Tempo de Serviço;

' -'VA ' ' i
Prova dé inexlstência.de/débitos.iriadimplidos perante a/Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de-certidão negativa, nosHermos do-fítulo yil-A da Consolidação das Leis do

c .1C-) de 1943. www.tst.gov.br:

h.

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lelho 5.452, de Io de maio

— -—ii \ / \fl\
) TÉCNICA \\l' • •—- Is.n8.6. QUALIFICAÇÃO

8.6.1.

8.6.2.

Atestado fornecido ppr pessoa jurídica de direito público,ou prjyádo, que comprove que a licitante
executou ou está executa_ndo'serytços compatíveis em..-cáracterísticas com o objeto da licitação,
devendo oatestado cqntér p.hòme', CNPJ, endereçd.e/o telefoné^dè/contato d atestador, ou qualquer
outra forma de que aComissão Permanente de.LicitaçãÒTCPL possafyalér-se para manter contato com
o atestador. " ''-•'C.-w

, i - ^ • I
RelaçâOjCom á descriminação dè;todapessoal,habiritadP'a execução dos serviços a serem contratados
com suas respectivas qualificaçõés.tecnicãs cpmprpvadás através decertificado de cursos de licitação e
contratos administrativos, em atendimento ao.Art. 30.,lnciso li da Lei 8.666/93.

8.6.2.1.01 (ufn) profissional denivel superior com especialização (pós, mestrado oudoutprádo) em Licitações
e Contratos, devidamente inscrito na entidade profissional competente; e /

8.6.2.2. 03 (três) .projissionais técnicos ,com_ experiência ^na area de licitações'e contratos públicos,
demonstrado através da apresentação de certificados de cursos de licitação.

8.7. AQUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

8.7.1. Relativa à qualificação econômlco-fínanceira:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. Já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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b.l.) sociedades regidas peia Lei N^; 6.404/76 (sociedade anônima):

b.2)

b.3)

b.4)

8.6.1.1..

8.7.2.1.

8.7.2.2.

• Publicados em Diário Oficial; ou

• Publicados em jornal de grande circulação; ou
• Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comerciai da sede ou domicílio do

licitante.

Empresários individuais, Empresas individuais de Responsabilidade Limitada - EiRELi
ou Sociedades Empresárias LTDA independente de enquadramento como ME/EPP:
j— Por-cópia-do livroDiário,-inclusive çom;OS-Termos de Abertura-e de Encerramento,

devidamente autenticado ria Junta Comerciai da sede ou domicíijo do licitante ou
em outro órgão equivalente; ou \

• Por cópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados na
: - Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou.em outro órgão equivalente,

acorripanhados dos termos de" Abertura e Encerramentos [do Livro Diário
devidamente autentÍcado"najJunta'Comerciai da sede ou domicílio do licitante ou
em outro órgão^eqüiyaiente] '̂̂ j '

sociedade criáda^o.exercício em.cursòV. '̂1' i
.•/:-Cópia;do Balanço de Abertura, devidafnente:registrado ou autenticado
'.V icbmerciarciá^sede ou domicílio do licitànté; /'.r*. ( !;•/. )
ò*balànço\patrimoniai-e as-dempnstrações •çontábèis-deverão estar assinadas por
Contadori^devidàmente registradómo Conselho Regional dè Contabilidade;

•V ' 'A --'V\ ' i / 1 i
.Certidão'̂ Negativa de.pedido.de Falência pu^Concordata, expedida pelo distribuidor
judiciai'da' sede-da^pessoa jurídica, com'(Íat'à não^excedente a 60 (sessenta) dias de
anteçed.ênciaida data de apresentáçiód_a'dbcumeritaçâo quando, não vier expresso na

i certidão-iil l', _ - /; |
I • i

1.7.2. OUTRAS.COMPROVAÇÕEVtiêdiahte a apresentação dos.dòcumentos abaixo:

! ' ' '^\ (- ""-r'
' Declaração "de. curnp7imentp''dodiVposto,.hp,-'mclsò XXXiii do art. 72 da Constituição

Federai:/D^iaração_assibadá"'péla representante legai da licitante de que está
cuniprinddVbispòsto^nb inciso XXXIirdb artig'o7 da Constituição Federal, na forma
da Lei N®: 9.854/99;':çpnforrne mode[b nb-ANEXO V; |
Déciaração de inêxistêncià.^de/Fatos sjjpérvenientes itripeditivos de habilitação, na
forma do § 22 do Artigo32 dalei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legai
do Licitante, conforme modeio no ANEXO VI. " • /

8.7.2.3. Declaração do Licitante, conforme Jnciso íll dó art. 30 da Lei Federai 8.666/93, de
I acordo modelo no ANEXO M.

Z.\.2A. Deçiaraçlp. de Habilitação Préy[a'qije atende todos ps, requisitos de habilitação,
conforme modelo no ANEXO IV.

8.7.2.5. Declaraçãode Localização e Funcionamento, que o licitante esta estabelecido em locai
adequado e em pleno funcionamento com instalações compatíveis para o ramo de
exercício de atividade da mesma, conforme modelo no ANEXO VIII.

8.7.3. As certidões ou documentos equivalentes valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo
esse prazo, reputar-se-âo válidas por 60 (sessenta) dias, contadosde sua expedição;

8.7.4. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, com exceção aodisposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006 da
sua alteração pela Lei Complementar n° 147/2014 e§32 do art. 48 da Lei N2: 8.666/93.

na Junta
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8.7.5. As certidões expedidas pela "Internet" e que possuam código para averigiJa^04»,- cstõoy^^
condicionadas àverificação desuas autenticidades nos sites decada órgão emissor, portanto, estas'"''̂
não precisarão ser autenticadas;

8.7.6. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos
documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

9;^ DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. As iicitantes apresentarâo-suas. propostas-em--via,-única,~datilografada ou-impressa, por qualquer meio
usual, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada ppr quem tenha poderes para fazê-lo. A proposta deverá conter:
9.1.1. Razão Social,.GNPJ, endereço, telefone e dados bancários-agência/conta/banco;
9.1.2. Conter preços unitários mensais e globais, em algarismo e por extensp, em real com no máximo

duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo e irreajustávél. - ,
9.1.3. Preço total da proposta de preçps,-em;algarismq arábico e por extenso, na mòeda nacional, já

incluídos os custos de frete, encargps'̂ scais,\corTier^^^ e quaisquer outras despesas incidentes
sobre oobjetojjcitado. . '
Prazo de validadêrdà'.proppsta," que não poderá sèr-,inferior,a 60 (sés'serita) dias, contados da data
marcada^para VrèçébimeKtó dos enveíopes de.DOCÜMÉNTAÇÃÓ^e RRÓPOSTA DE PREÇOS;
Período de execuçãojjds^serviçbs se.ráicohforme anecessidade ,déste'órgão; j
Não se consideraráfquáiquér pférta^d_e'Vantagem não, prevista neste Edital' nem preço ou
vantagem baseada nas^ofertaclas^das demaisMicitantes.'• V\'. ' |

I 't: i

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

LIJL DOJULGAMENTO

10.1.

10.2.

10.3.

'.I

No locai,jdata e hora deflnidasino preâmbulo deste Edital,*'na presença dos membros da Comissão
Permanente de LicItação -l.eOdbs", representantes dos^4icitantesi/devidarnente e antecipadamente
credenciados, será iniciadá^a séssãb;púbiica deentrega dos^envelòpes;"Òl"; e "02"; j

Nesta mesma sessão pública;.àÇomissão"proçederá:à ãlDertura:'dós'enveiopes "01", sendo permitido, a
todos os representantes iegàÍiréxaminaxpsdocu"mentos'nelès'"contidos, rubricando-osjuntamente com
integrantes da Comissão, os-éhve|òÍDys "02"'deverãó;pe.rmanecer lacrados, devendo sér rubricados nos
lacres por, todos os representantes legais e pelps integrantes dà!Comissão que psmanterá sob sua guarda;

i • ' '\V/ • '
í" ^ X.' 1

A Comissão lavrará ata circunstanciada de recebimento dos envelopes."01" e "02" é da abertura do
envelopei"OV. Acritério da Comissão, as reivindicações^ os questionamentos relativos aos documentos
contidos nos envelopes "01" serão decididos pela Comlssão^na mesma reunião ou deixados para decisão
posterior.'

10.4. Serão considerados habilitados os Iicitantes que atenderem às condições previstas no item 6.5 deste
Edital;

10.5. Não havendo impugnação quanto à habilitação, os Iicitantes poderão, unanimemente, desistir da
interposição de recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura dos ENVELOPES NS: 02, dos
Iicitantes habilitados.

10.6. Havendo interposição de recursos, a Comissão suspenderá a sessão, lavrando-se ata circunstanciada dos
trabalhos até então executados e comunicará por e-mail ou fax, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas aos Iicitantes habilitados, a data, a hora e local de sua abertura. Nessa hipótese,
os ENVELOPES N?; 02, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, permanecerão, até que se
reabra a sessão,sobre guarda e responsabilidade da Comissão Permanentede Licitações;
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10.7. A Comissão abrirá os ENVELOPES NS: 02 dos licitantes habilitados, divulgando aos presente
oferecidas objeto da licitação;

10.8. Será considerado vencedor o licitante que oferecer menor preço por item, sendo as propostas
classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, far-se-á sorteio,
na mesma sessão de Julgamento;

10.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências desta TOMADA DE PREÇOS ou
apresentarem preços simbólicos, irrisórios,ou de vaipr-zero, incompatíveis com os praticados no mercado;

' I

10.10. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de .divergências entre o valor registrado sobre forma
numérica e ovalor apresentado porextenso, .prevalecerá este último; '

[ • - . - . " • 1
10.11. Durante á análise das propostas, Comissão poderá: convocar os proponentes para esclarecimento de

natureza técnica das respectivas propostas,-ou;oLitrps que se fizerem necessários ao julgamento;

i' . • • i
10.12. Colocar-se-âò à-disposição dos'interessados q-'resultadp..^çlá licitação je os mapas de apuração e

10.13,

rü:

11.1.

classificação elaborados segundo Ocritério de julgamento;

I - A i k--/
Do resultado dojulgàmento.^das prppo'stas,xaberá .recurso pelos interéssados, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data de intrm,àção ou da divulgàçãò!"do resultado;,-" • ;

S (i., N ' - -V.; f ^ - ' !, .
I •\/

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

1
Não havendo interposição de recursos.quanto aò-resUltadò da licitação, ou após o seu julgamento, cabe
à Comissão adjudicar o ' j- ^-i j—!-k- a
quem compete homologar <

folha n

as condições

o objetó-dá licitação ao vencedor,.submetendo tal decisâo à,autoridade superior, a
Jogar oú.não a licitação; //V' -- '

i . V,'. . Uí ''v.AÍ. ' ,1
Homologada a licitação; o\adjudicátárip-no prazo máximo. de'05\(çjnco) dias, sera(convocado para
assinaturado contrato, e retirada,da Notai^de.Empenho' e a^Ordem de Serviços; i

Caso o licitante vencedor ^nã'o~^a'ssine'"o";Contrato'̂ dentró|'do>p,i^zb estabelecido, terá sua proposta
desclassificada e ficará:impedido'de,pVticipar'dé,outra£-Íici^â'çpes ede contratar comja Administração
Municipal, pelo prazo de até 02(dols) anos, dé acordo com Lei N^: 8.666/93; ^ j

No caso de desclassificação do licitante vencedor, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seu
exclusivo]critério, poderá adjudicar o contrato ao licitante classificado em segundo lugar e assim
sucessivamente, desde que aceitas as mesmas,condições de preço e de prazo do licitante classificado em
primeiro lugar. _ , ^ l_.

11.2.

11.3.

11.4.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO.

12.1. O pagamento das obrigações será realizado mediante a apresentação de Notas Fiscais dos serviços
executados a esta Prefeitura Municipal e devidamente atestas pelo setor e funcionário responsável;

12.2. A Prefeitura disporá de um prazo de até 02 (dois) dias úteis para ultimar o devido atesto;

12.3. A Prefeitura disporá de um prazo de 30 (trinta) dias úteis contados, a partir do recebimento da Nota Fiscal,
para ultimar o pagamento;
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12.4. A Prefeitura não fará nenhum pagamento ao lícitante antes de paga ou relevada a multa qu
lhe tenha sido imposta.

113. DA DOTAÇÃO ORÇAMÈNTÁRIA..

\0 Ufl/p

folha n

por acaso

13.1. O pagamento dos serviços a serem executados, correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA ^ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA-DEADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.Ó000 - Manutenção e Funcionamento dá Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiròs - Pessoa Jurídica

/
PODER: 02 PODER EXECUTIVO * , «
ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Educação ^ ?
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria MunlcIpairdè'Educação, '
121220005 2!o23 Manut. ^ .
3.3.90.39.00 Outros serv.

PODER: 02 PODER EXECUTIVO' ) :>
ÓRGÃO: 07Secretaria Munlclpal deSaúde ']
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 070Í SecVètarlá-.Munlcípai de Saúde :
10122 0003 2.'o34 Manut. e Funcionamento daSec. Mun. dè^Sáúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica \

i.'-.
, •••\ !

114-, DOS PRAZOS. _ ; /

14.1. Os serviços serão executados',dè imediato de acordo comU Ordem de Serviços, expedida pelo setor
competerite, não;podendo..ültrápàssárja'05 (cinco) diasdá data dá emissão da respectiva Ordem;

! ' /// /{'à-)' i
14.2.Uma eventual prorrogaçãq-.dq-prazo.párá a execúção'.-çlos serviços,ficará a critério desta Prefeitura,

podendo ser solicitada pela empresa vencedpra;.des'dé que amplamente fundarrientada.
I.' " • - t

.15. DAS PENALIDADES.

15.1. Áérripresá vencedora poderãoser aplicadas, a critério desta PREFEITURA e sem prejuízo do direito
a rescisão do Contrato e às perdas e danos, as seguintes penalidades: <
1511.1. Multa moratória^ dé 1% (um por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia, até o

I trigésimo dia-de atraso, se os serviços executados não forém executados no prazo
previsto ou concluídos nas diversas fases fixadas, se,rh jüstificàtiva aprovada pela

U—, Prefeitura; --- - ... -----

15.1.2. Suspensão o direito de licitar e contatar com a Prefeitura, por um prazo a ser fixado em
até 02 (dois) anos;

15.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura, em função da
natureza da falta cometida ou das faltas e penalidades anteriores, em caso de
reincidência, a ser publicada em órgão oficial.

15.2. As multas previstas nesta cláusula deverão ser recolhidas à Tesouraria desta Prefeitura Municipal
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação para este fim;
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15.3. A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, notificação ou
protesto Judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dapo LdUsa
notificação extrajudicial;

15.4. Das decisões que aplicarão as penalidades previstas neste instrumento, serão cabíveis, sem efeito
suspensivo:

15.4.1. O pedido de reconsideração dirigido à autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias
da notificação, mediante o pagamento de seu valor na Tesouraria desta Prefeitura
Municipal;—

• Recurso dirigido ao Secretário Municipal de Finanças de São João dos Patos/MA, no
prazo de lò (dez) dias da vigência do indefenmento dp pedido de reconsideração;
O despacho final de cancelamento da penalidade que-tenha sido objeto de divulgação
será publicado em órgão oficial. "

16.1. A execução dos serviços poderá ser rescindida,'independente de interpelação judicial, sem que a
enipresa vencedora tenhavo:diréltó' de indenizáçãbjde qualquer espécie,'quando a empresa
vencedora:-/- •- V ^

Torhar-sêjinsòívente;., ' - v'-;.T'. '
Transferira execução dos serviços; no todo oú ém'pa/t'e, sem ani
desta Prefeitura Municipal; ' '-'.V', .'i
Não curnprir, mesmo"'que-párcialmente.-^ás'̂ condições estipuladas no presente
instrumento; —\|
Não cumprir ou'alterára's'especificaçõés^cõntidas nò Anexo l, baixadas pela Prefeitura
sem aexpressa anuência.desta;""~-~- r:j ^ ^ f

16 1.5. Porconvéhíênçià desta Prefeitura, ao seu exclusivo critério. ' 1

15.4.2..>

15.4.3.

16. DA RESCISÃO.

16:1.1.

16Í1.2'.

16;1.3. Não

1611.4.

—AlV
r 'j

anuência prévia e expressa

17. . DASUBCONTRATACAO. _
... \ I-'// • .

17.1. Aempresa vencedora não poderá ceder ou subcontrátár, parcial-ou totalmente.os serviços objetodesta
TOMADADE PREÇOS sem a'pr^via^utbTização",'p'bVe'scritp^dest^^ ressalvando-se que quando
concedida a subcontrataçãb;^òbrig"a-ie;à*firrrfa yencedora^^a cejebrar/o respectivo contrato com a inteira
obediência aos termos desta TOMAMipErPREÇpS^eisób-sua'inteira responsabilidade ressalvando-se
ainda a Prefeitura Münicipal, direito de, aquálquér tempo, dar por terminado osubcontratado, sem que
caiba à subcontratada o dirèito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.

fis. PA"RESP0NSABIU'DADE da CONTRATADA
y

18.1. Aempresa vencedora assumirá total resp^onsabili^ade por danos causadqs a Prefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA, ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços, isentando esta Prefeitura de
todas as reclamações que possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas na execução de tais serviços;

18.2. A eventual aceitação da execução dos serviços por parte desta Prefeitura não eximirá a empresa
vencedora da responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, no prazo de até 60 (sessenta) dias, circunstâncias na qual as despesas
correrão por conta exclusiva da empresa contratada.

19. DAS GARANTIAS; ; I
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19.1 O presente edital está regido pela Lei Federal N9: 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, pela
Lei Complementar n" 123/2006 alterada pela Lei Complementar ns 147/2014 e demaia
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

20.' DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1. Conforme facultado pelo Art. 109 da Lei N^: 8.666/93, após a divulgação dos resultados de julgamento da
habilitação ou das propostas, as lícitantes que se julgarem prejudicadas, poderão interpor recursos contra
a decisão da Comjssão,mo-prazo.de-05-(cinco)-çlias-úteis,- contados-a partir-do-primeiro dia útil após a
publicação do.mesmo. ' ' - ' |

/" • ; ^ - 1
121. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. " * , -

21.1. A participação nesta TQMÂDA DE PREÇOS implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentarès,' "ressalvadoso direito de impugnaçãò e de recurso;

' / I
21.2. Aentrega da proposta, sem quetenhi.'sido tempestivarrienteJmpugnado.q presente Edital, implicará na

plena aceitação,.por,pãrte dos inte~ressados, das'condições'nelê estabelecidas;' í

21.3. Estarásempre ressalvada a Prefeltura Municípal.de SãoJoão dbs.PátqVMÀ; põr despacho motivadopelo
Sr. Sec. Mun. de Administração e Plànejamentqdè'que se dará conhecimento aos licitantes, o direitode
revogar ou anular esta Licitação, sem^que caiba direito'de reclamação ou-pedido de indehização porparte
dos licitantes.; \ j

>i , , .

{ '1 . ... .L . , l/
21.4. As Declarações expressas apresentadas na Licitaçâò"térãoyp/ésü'nção relativa, podendoser rebatidas, no

curso da sessão, pela Comissão óu licitantes,situação em'que acarretará a realização de diligência para
fins de comprovação, pélolicitànté; dá,condição declárad^^ ' //,: i ' \

21.4. Pedidos de retificação bu'çàncelarne^q>^por engano ná cotação'pü •e_spécifjcaçãO'do!objeto, somente
poderão ser apreciados se formulados antes de abertás^às propostas;'" !

21.5. Na hipótese do processo licltatóno'yir"a':ser suspenso, a validade, da Proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondenté aos~dJas dèsuspensãò;:'"r^ !

I \ ^ * '
I ' S ' 1

21.6. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão: resolvidos pela Secretaria responsável pela
elaboração do devido edital, com base à legislação que seaplica a modalidade TÚMADÁ DE PREÇOS, sob
a égide dá Lei NS: 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os çasòs omissos serão decididos pela Comissão
Permanente de Licitações (CPL), desta Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

21.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 19 do Art.
65 da Lei 8.666/93;

21.8. Éfacultada, a Comissão Permanente de Licitações (CPL) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública,
em conformidade com o art. 43, §32, da Lei N2: 8.666/93;

21.9. Se a licitação for considerada deserta ou fracassada, cabe ao gestor do órgão de origem deliberar acerca
da repetição do certame; da utilização da hipótese de contratação direta com base no artigo 24, inciso V,
da lei 8.666/93; ou da desistência da contratação;
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21.10. A homologação do resultado desta TOMADA DE PREÇOS não implicará em direito à contratação;
21.11. Fazem partes integrantes deste edital:

ANEXO I- PROJETO BÁSICO;
ANEXO II - DECLARAÇÃO DO LICITANTE
ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO;

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA;
ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 79DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL — ,
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO Vn -MODELO CARTA PROPOSTA

ANEXO Vlil- MODELO DE DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO
ANEXO IX - MINUTA DO. CONTRATO

ANEXO Xl- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXOXl -TERMODE RECEBIMENTO;RRdvlSpRIO; y rj ' ' |
ANEXO XII -TERMO DE RECEBIMÉNTO-DÉFINITIVÓ". i

" -',1

SãoJoão dos Patbs/MA, XX de XXXXXXX^de'2p21.

, ' \Thuany Costa de SáGomes, ;
-I' Secretária Municipal de Administração
' ' _ • "Portaria n9 001/202Í'.
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I ; • ...PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

FOLHA o

Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de
Licitações e Contratos para atender as diversas secretarias do Município de São João dos Patos - MA.

2. JUSTIFICATIVA

^ ' 'v •*

Tendo em vista a ne'cessidade do aperfeiçoamento e o uso das legislações que fegemja realização de
procedimentos de contrataçãose faza necessidade de contrataçãode empresa especializada para prestaçãode
serviços de consultoria em Licitações e Contratos Administrativos para as secretarias municipais de
Administração, Educação e Saúde durante oexercício de 2021.- ' j

Atividades a sereni desempenhadas estão totalm^^nte^ alheias às atribuições finalístiças do Poder Executivo, ouseja, aquelas vol|adas àfunção iegiferante^-y./V'̂ -----j .
As atividades aserem desènvolvidas"pèia'còhtratadá'sãô totalm^tedifefehtes daV.exercidas pelos membros daj \ ' 1., ; , j ' 's V. • .n \i' '
Licitação da Secretaria Municipal, noméado_S;em folha,~çoriforme disposição transcrita nas Decisões PLTCE/MA
r,o Ar\/ir\r\A a •' ' '•n9 40/2004, 74/2005 e 11/2007.

V'.;
1 ; V ..

2.1. Noçoes gerais: Como é sabido,^a Administração Publica deve se pautar pela segurança dos.atos, bern como,
pelos princípios :da legalidade, Impèsso^lldáde, moralidade _e dajjrõbidàdè administrativa. Acontratação de
empresa para a realização dos seryiços especificados buscárá, pòrmeio de todos ps mecanismos cabíveis, legais
e possíveis, o atendimento e cumprimento a tais princípios e a legislação vigente. Orientar é mais producente do
que corrigir ou punir irregularÍda"des.\Com/a contratação esperalse'que p resultado,se constitua num auxiliar
eficaz do gestor nos procedimentos de"aquisição de bens e seryiçps e.contratacões públicas, j

2.2. Dos vctoresijA Assessoria irá dé fpfmájDr.evèntiya, a^sessorar.a còmissãò de licitacaq, gestores municipais e
demais servidorés, evitando à ocorrência dèfatores.qué ppssamMmpJicár. em prejuízos para a,administração, e
assim, ajustar ajideal aplicação dòs~recursos"^úblicos-VcVmpriririgoy^^ que as leis determinam.
Servirá, ainda, para que seja fornecido ,tõdo""b suporte téçnicp'a'íej:iuãdo e necessário, no que concerne ao ideal
transcorrer e realização dos atos correspondentes as contratações na administração pública-municipal, como
também, quanto aos outros atos cprrelatps semelhantW- ' |

I " •
2.3. Da necessidade: Ressalta-se que a contratação e de extrema importância para que de^üma forma ampla,
possa serampliado p êxito das ações, resultantes de planejamento administrativo, por meio desuporte técnico
capacitado, acorhpanhamento, supervisão.é auxílio na tomada de decisões.

2.4. Da especificidade dos serviços: Embora a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA dispusesse da
Procuradoria Geral do Município, observa-se que, porse tratar de matéria altamente específica, a necessidade
da contratacao é latente. Conjuntamente, soma-se o argumento dequeo quadro de profissionais hoje existentes
na Procuradoria Geral do Município, não abarcaria todas as demandas. Por fim, uma empresa especialziada
poderá de forma mais efetiva realizar o acompanhamento dos prazos processuais, rotinas diárias, fluxos,
orientações, respostas de impugnações, recuros e diligências.

2.5. Da caracterizacao dosserviços como contínuos: Note-se que tal serviço é caracterizado como continuado
por sua espeficialidade e habitualidade, ou seja, em virtude das demandas diárias de procedimentos, tanto por
parte da comissão de lícitacao egestores, como também por parte do público externo da entidade, aconsultoria
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torna-se essencial e corriqueiramente usada, tendo inclusive, muitas vezes prazos a serem c
recursos, impugnações e diligências dos órgãos de controle. Assim, a ausência de profissionaisesp^
área, implica diretamente na possível tomada de decisões que, as vezes, podem gerar sérios prejuízos à
administração pública ou na continuidade dos atos desempenhados pela administração. Igualmente, reforçar-se
tal entendimento, quando se demanda de profissionais que prestarão serviços ininterruptamente do município,
proporcionando a aplicação de uma ideal rotina da prestação de serviços.

3. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO

3.1. Para a éxecuçãq.dos serviços objeto deste certame, são consideradps trabalhos técnicos de assessoria e
consultoria eatividá^des compartilhadas,,as seguintes; • - j

' ^ i
a) Acompanhamento e apoio, em conjunto com ò setor responsável, às atividades de licjtaçâo e aquelas
relacionadas aosjcontratos administrativos oriundos dos.processos licjtatórios nas modaiidades.Convite, Tomada
de Preços, Concorrência Pública e Pregão ná-^oirnaV,Presencial e, Eletrônico, bern' como, nos processos
administrativos de Dispensa e lnexigibilidadeíáe"(LiçitÍçâdJíco'nfònn^ caso; i

b) Assessorar os servidores^munlcipais, membros da;_Comissão Peniiã'nente*de;Licif^ c/ou Pregoeiro Oficial,
quando designado, nas reálizáçõère no"cronograma das licitações públicas e" pmcessbs administrativos;

c) Assessoramenlo na elaboração dè^editais, minutas de contratos, distratós etermos aditivos eoutros atos da
espécie para apreciação da assessoria jurídica; *" ^ 'l'

! • i:- -- - —^ u'''-:; i
d) Subsidiar a publicação de avisos de"IÍcItaçãoi terrhòs dè homologação.' termos de.convocação, rescisão
contratual e termo de ratificação de.proçedimentos adrriiriistrativos; r- • •

1 i' 1 1 ^ íf • I
e) Subsidiar o setor responsável das secretarias municipais contratantes nas respostas as impugnações e recursos
referentes aosprocedimento's'lÍcitátórlos;'\\ /'• •'

f) Acompanhamento contínuo na formulação deVesppstas escritas^e'eventuais diligências junto à Comissão de
Licitações, bern 'corno defesa técnÍçã5nps,.pmçessos-.dé' Rrèstaçõ de Gestão junto aos Orgaos de
Controle Extemo -TCE eTCU, além''dé tpm^dãjde,contas^esp«ÍaÍs;^ ,• •

g) Acompanhamento nas informações prestadas junto.,ao'Slstèma de Informações Municipais'- SIM, através de
sistema informatizadp fomecido pelo mün[cípio;, - •, •!

h) Apoio na utilização de recursos de tecnologia dà comunicaçãb. einformação para realizaçãpíle procedimentos
licitatórios; ' V .

i) Acompanhamento nas informações prestadas junto ao Portal de Licitações, por meio de site especifico -
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA;

j) Assessoria e consultoriajunto ao cadastramento de fornecedores do municipio.

4. EQUIPE TÉCNICA

4.1. 01 (urn) profissional de nivel superior com especialização {pós, mestrado ou doutorado) em Licitações e
Contratos, devidamente inscrito na entidade profissional competente; e

4.2. 03 (três) profissionais técnicos com experiência na area de licitações e contratos públicos, demonstrado
através da apresentação de certificados de cursos de licitação.
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5. CARGA HORARIA

5.1. 01 (um) profissional de nível superior, terá uma carga horária presencial minima de 32 (tri4te-e-dtfôs
horas/mês para prestação de serviços por demanda consultiva, além de outras demandas via correio eletrônico
(e-mall) ou de forma convencional via consulta escrita formalizada pela contratada;
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5.2. 03 (três) profissionais técnicos terão uma carga horaria minima de 120 (cento e vinte) horas/mês, para
prestação de serviços de forma.presencial-no locai indicado-pela-Contratante 1

/•'' " " • ' • !
PRESENCIAL: A carga horária presencial refere-se à prestação de serviços de forma presencial no local indicado
pela Contratante.''" i

í . ' ^ - I
NAO PRESENCIAL; Acarga.horária não jpfesencial refere-sé á demanda consultiyá prestada por escrito através
de correio eletrônico (e-mail), de forma'convencloriaKviáj.Gonsulta Escrita formalizada, via .telefone, chat de
mensagem, ou òutrp recurso de tecnològia^da cpriTunidação^e jnformação, que sera ilimitada e em tempo
integral, prestada pela contratada em Ipcàl indicado peía. contVH^ptG- Os serviços não presenciais em tempo
integral de consultoria serãò-prest'adps;em-local indicado péla^cpntratada,* sem/limite de quantidade para
realização de consultas a serem fèitãs-por servidores do Municípiò decofrentes cle/dúvidas suscitadas em face
de fatos supervenientes, devendo toda.p. qualquer .orientação ser"'dadá preferencialmente no formato de
parecer, somente ppr profissionais/devidamente,habilitadòs,'.e em observância ao que prescfève oinstrumento
convocatório/edital e seus anexos. \ ^

6. DO LOCAL DaIpRESTAÇÃO DOS SERVÍÇOS'
'jiir' •"

. i

í\"'.

6.1. Os serviços (contratados devérâó ser,prestados no-Munic(p'ioíde São João dos Patos/MA e/ou conforme
determina o Termo de Refeçênqá/Projéíp/Basicp, correndo todòs/bs eventuais custos.relativos a passagens,
hospedagem, condução, desIpçTmentW.aljmentação, seguros;e^demals.des^sa.s necessárias a execução dos
serviços às expehsas da Contratada;'..-v-' ' /'i • i

6.2. Poderá a Prefeitura Municipal de'São'João dos^^P^ós/MA; eVentualm'ente; requisitar o deslocamento de
advogado da Contratada para atúáçãójem'outra"Unidade. '̂Feclerati.va;_quando entãp custeara as despesas
decorrentes. í \ ' 1

7. VALOR ESTIMADO EESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS^ j
i ' ' • l

7.1. SECRETARIAS/UNIDADES GESTORAS . . /
I • „

Secretaria Munidpal de Adrninistração ...
Secretaria Municipal de Educação
Secretaria Municipal de Saúde

Ovalortotal estimado paraexecução do objeto do presente Projeto Básico é de R$ 237.600,00 (Duzentos e trinta
e sete mil e seiscentos reais), tendo por referência os preços constantes da pesquisa de preços realizada.

7.2. PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS ESTIMADOS

1. Assessorla e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licítatórío; fase interna ou preparatória; fase externa; duração
de cada fase, burocracia dos processos licltatórlos; perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos;
elaboraçãode projeto básico/executivo, quandofor o caso;elaboraçãodo termo de referência (pregão), quandofor o caso.
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2. Assessorla e Consultoria Técnica no Processo e no Procedimento da Licitação: aplicabilidade das mod
licitação; regimes de execução; modalidades de licitação; dispensa e inexigibilidade de licitação; habilitaçãdnas
registro cadastral de licitantes; procedimento e Julgamento das licitações (classificação e desclassificação das propost
revogação e nulidade da licitação).
3. Assessoria e Consultoria Técnica nas Definições do Objeto: compra, contratação de obra, contratação de serviço,
alienação, locação, concessão ou permissão, dispensa e inexigibilidade (em que situações poderão ser usadas, formalização
do processo, prazos, ratificação pela autoridade competente, etc.).
4. Assessoria e Consultoria Técnica nas Modalidades de licitação: como escolher a melhor modalidade de acordo com o
objeto a ser contratado; como calcular o valor do contrato para fracionar a despesa.
5. Assessoria e Consultorla-Técnícamo.-Processo de-Habilítação-das Empresasi-registros cadastrals;tobrigatorÍedade das
empresas manterem as condições de habilitação em todas as etapas do processo. - i
6. Assessoria e Consultpria Técnica no Sistema de Regístfò de Prèçòs; nas modalidades concorrência e pregão.
7. Assessoria e^Consultoria Técnica no uso do Pregão; formas de realizar, pregão presencial e eletrônico; base legal;
procedimentos,da sessãopública presencial e eletrônico; o'que é vedado ao pregão; vantagens e desvantagens do pregão;
obrigatoriedade de usar o pregão; contratos administrativos; em que situação a administração é obrigada a firmar contrato;
instrumentos que substituem o contrato; vigência dos contratos; Aplicabilidade da Lei Complementar n'123/2006 e suas
alterações dadias pela. Lei Complementar n" 147/2014,-' peôuliarjdades na. habilitação; regularidade fiscal; direito de
preferência e demais serviços pertinentes à áreVdè ricitações'pút)licas'e contratos. - j

" * e Consultoria Técnica^hprúsó do SACQP: alimentação,e acompanhamento do SACOP TCE/MA.
?rna segundoò"Decreto n9 10.024/2019: ^ - ' í

ITEM

01

02

03

8. Assessoria

9. Faseinternada externa
; DESCRIÇÃO,

Contratação de empresa', espeçiallzadã'para ^prestação de
serviços de consuItoriaVèm Licitações e_Çontratos
Administrativos para 'j'a/ secretaria' municipal'.^>de
Administração durante o''exércício de2021 ; '• "
Contratação de empresa especializada para.préstaçãd-de..
serviços de consultoria em Licita^ões^^ e Contratos.
Administrativos para a secretaria municipal de Educação"
durante o exércíclò de 20*21'l :
Contratação de empresa'ésp'eciàllz'ada para prestação^ de
serviços de consultòrià, ^èmV;Ílicitações e Contratos
Administrativos

durante o exercício

para~-ai/séçretarià'municipal de Saúde^
íclo de 2021

- ^ TOTAL

8. FORMA DE CONTRATÀÇAO
• - -•!

'>Ühd''

Mês ,
. •' \ •

--•Mês"-:

i

Mês'/'

.Quant.'

; i 12

12

'V. MENSAL V. TOTAL

RS6.600,00 RS79.200,00

RS6.600,00 RS79.200,00

RS6.600,00 RS79.200,00

R$ 237.600,00

8.1 AContratação será realizada por.mèio de licitaçlõ na modalidadeTomada de Rreços, do tipo menor preço
por item.

9. DOS SERVIÇOS DETREINAMENTO:

9.1. Além dos serviços de consultoria e orientação, previstos no Item 7.2 acima, a empresa contratada deverá
prestar serviços de treinamento de servidores da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos - MA, encarregados
de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom funcionamento dos serviços
Administrativos.

10. DO SUPORTE TÉCNICO:

10.1. Aempresa contratada deverá prestar os serviços constantes do item 7.2 deste termo.

11. FORMA DE PAGAMENTO:
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11.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento

Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Dívida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do
Banco e número da agência.e-conta-corrente-onde-deverá-ocorrer-o crédito,.não sendo perrnitidas alterações

futuras sem a anuênçia''das partes interessadas. " !
/ - • • '" • !

12. PERÍODO DE pkESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ... '

12.1. Os serviços deverão ser prestados durante o período de 12 (doze) meses.

13.1. DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES i

13.1.Caberá à CONTRATANTE^Xv
a) prestar informações eVesclafecimehtós solicitados pelo

representantedá CGNTRAtÃDÀ;
b)
trazidas

c) efetuar os pagameritos à CONTRATADA.conforme previsto neste'̂ .Tèrmo)/apòs o cumprimento das
formalidades legais. jW" | i/ |
13.2. Caberá à CONTRATADA: li.r - ; ;

afeçimentos pertinentes ,e necessáriós'ciue^^venham a sérj:

atestar o recebimento do objeto-.contra'tado,'jrejeitandb-b:Caso não''esteja de acordo com as especificações
zidas neste Térníoe, na Minutadõ.Contrato;^J

íitar as normas e procedimento dexontrole interno, inclusive de acesso às d'
j • ^1. ^ í f-v t" I 1' I

ira Municipal de São João"dos Patos,'-.MA. >-1 / tj;
1 yK - W ,'1 ••

dependências das unidades daa) respeitar
Prefeitura

b) prestar os serviços cotados êm^ èstrita^conformidade com as^especificáçõés^igidas neste Projeto Básico;
c) iniciara execução dosserviços nb prazo rnáximo de 02(dois) diasj.contádóslda data de recebimento da Ordem
de Serviço/Nota;de Empenho; il '.'', <" ' .• ;
d) Assumir ocornpromisso earesppifsâbiirdáde pela guarda do total slgilo sobre as informações obtidas no curso
dos trabalhos, ficando, sob as penàl da; lei, impedida. de''divulgareVou utilizar em proveito;próprio e/ou de
terceiros toda e qüálquer informação rel^iqhãda "cçm a contratante;. ' ;
e) Providenciar! a imediata correção das alterações^-^deficiênçias e/ou irregularidades japontadas pela
Contratante; 1 ' ' ^ • " ?
f) Arcar com eventuais prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto;
g) Responsabilizár-se pelos encargos trabalhistas,, preyidenciáriós, fiscais e comerciais resultantes da execução
contratual, não ^ndp mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista_entre os.técnicos da empresa que
vier a ser contratada e a Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA;
h) Manter durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação apresentadas para
licitação.

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1. O recebimento do objeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73,1, "a" e "b" da Lei ns 8.666/93.

15. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
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15.1. Localda prestação dos serviços: os serviços serão prestados pela empresa contratante, através profissionais
capacitados, de nível superior ou técnico com capacitação em licitações, na sede da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos - MA.

16. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA:

16.1. Natureza jurídica: pessoa jurídica.

16.2. Especialização: a empresa-deverá ser especializada-na prestação de-serviços-de.assessoria e consultoria
para órgãos públicos,-' ha área de controle licitações e contratos administrativos, o que será comprovado
mediante demonstração de experiências anteriores em trabalhos para órgãos públicos, demonstração de cursos
de capacitação concluídos em áreas relacionadas aos serviços a serem prestados.

\

16.3. Equipe técnica: o escritório deverá possuir uma equipe técnica com especialização eni Licitações.

16.4 Os integrantes da equipe técnica deverão'pdssuir vínculo formal com a empresa prestadora, seja como
sócios, empregados, contratados ou associados:'-' • • *

! . V ' ••V"-';- . •'' •:17. DOTAÇAO ORÇAMENTARIA:.^- , ' - ;

ÓRGÃO !.: 03 Sec. Mun. dé Ádrhinistraçãó e Fjnanças • •
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec; Mun. de^Administração e Finanças
2884300212.009 Manutenção dasAtividades da Secretaria dè Administração e Finanças .
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

ÓRGÃO :.: 06Secretaria Municipal de Educação ' • :
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Educação-
12 122 0005 2.023 Manut. dás.Atividades dá.Secretariá de Educação ', ' <
3.3.90.39.00 0utrosserv. detèrc. pessoa jürídica'

ÓRGÃO {.: 07 Secretaria Municipárde Saúde.-5-V."/- • • i
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municip'al.de Sã.úde.. '/ |
10 1220003 2.034 Manut. e Funcioname:^o_da:Sec.'Mun. de Saúde-:'
3.3.90.39.00 Outiros serv.de terc. pessoa jurídica

i SãoJoão dos Patos (MA), em 15 dé janeiro de 2021.

/Márcio José de Oliveira Lima

Secretário Municipal de Saúde
Portaria n? 007/2021

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria n^ 002/2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NSXXX/2021
ANEXO II

DECLARAÇÃO DO LÍCITANTE

Ulío.N

unicef®

Para fins de,comprovação,-de-que-trata-o-Ínciso-[[í-dp-art.._30.da-Lei.n-8.666/93, declaramos ter
recebido da Prefeitura*K/íunicipal deSão João dosPatos/MA, osdocumentos referentes à Tomada de Preços (art.
22, § 2° da Lei n° 8^666/93),TP XXX/2021, que tem por objeto a Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas de Licitações e Contratos para atender as diversas
secretarias do Município de São João dos Patos-MA. ' . : ' ;

j
í ' ' ' ' . .-1Declaramos, ainda, ter tomado conhecirnentordeLtddá^.^jhfprmações e condições para o cumprimento das

obrigações pertinentes áo objeto da ÍicÍtáçãò;4-^-'5f '̂̂ f. .|

Atenciosamente

Licitante;

Data:

17]; v;//
í'-. *{V<\ • \\' i •
u-:-k > ^ - ..

^ ^. í • *

- - . --Vú\ O'' í'̂ '
t'• • _

( vVÍ-;>iAf^
> Piinrãnr ./ í\^-^Nome e Função:

'• , VX» •( V: K

. '• > 'i !
.xJ i I

^ :
o/càv. "-'w --í-—

CPF

Fone/Fax:

OBS: Todos oJ Documentos de Habilitàçãò que possuam'modelo, e a Próposta-dé Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papei timbrado do proponente.
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOS N2 XXX/2021
ANEXO III

.MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021.

Prezados Senhores,
. '

••'-.-r». • . - •íF:)

unicef^s

A (empresa)

^ 'V--' - - -.-ís'-'. .--X-vsv - i

'•./pòr-seú representante legai,'que" esta subscreve, credencia o Sr.
, portador do-RG NS: Li!'e;do CPF • . para représentá-la perante

a TOMADA DEi PREÇOS em referência,''óutòrgandó^ poderes para^rubricar as Propostas Comerciais, a
documentação, apresentar reclarhácões. impuanacões, rènunciãr a prazos'recursais e assinar atas, perante a
Comissão Permanente de Liçitaç8és/em'qualquer fase'çlo processo Licitátório e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome"dá representada.- r- - "

Atenciosamente,
i » S * SN» «r. ' rT .* ià ''

" ' «fV V V-- . , . V .*/.•!

Sí"'; r'.';

/:'S}
-

(assinatura do representante legai da proponente, nome, cargo
e identificação em papel timbrado da empresa devidamenté identificadoi)
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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITÁCÃO PRÉVIA

PREFEITURA MUNICIPA]^DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.-
COMISSÃO PERMANENÍE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021.

Prezados Senhores,

unicef^J

A empresa.

'r.~. ,

• inscrita no CNPJ N2:

legal o(a) Sr.{a)J
DECLARA; que a empresa'atende.a todos ps réqulsjtos de,habilitação,>bem| como apresenta

suaproposta com indicação doobjeto e do preçd^oferecidbj!os quais atendern plenamente ao Editai.

. íiV ;• - . \i-„, • . i

' - .''rsediada"em —a ppr ihterrnédio de seu representante
iUi ^'!';porta'do'r(al da Carteira de Idehtidà^íJè/NS*: f .i; í -' j e do CPF N2:

'
-V - i ;

' 1'' ••
.

1

W\ -
(lócal). . de ..Vy,'de;''V •• r

v\ \

nS>-KC
o-.-O} I

i
• - - ^

• i c*. '
i / .

\
1

;

i

!
i
[

\

f

(assinatura.do fèpresentantè lègal da proponente, nome, cargo -
e identificação em papel timbrado da emprésa devidamente identificado.)
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PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS XXX/ZCZl

ANEXO V

unicefiS)

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXilj DO ART.7VCF/8B. _

PREFEITURA MUNIC|PAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N8 XXX/2021.

Prezados Senhores, . -

• "•

i - .
A émpresá..-.';>.r.T.'..:.':.. 'signatária, inscrita no CNPJ sob o

NQ: ! sediada ria' .'I: (endereço completo), por seu representante
legai, declara, sób as penas da Léi^que nãó''pohui ho seu,"quadro dé pèssoal, menor de'18 (dezoito) anos em
exercício de atividade notur;na, perigosa ou insalubre,.bem cbmò não utiliza para qualquer trabalho ou atividade,
menor de 16 (dezesseis) anos, excetb^na condição dé áprendizra'pártir de^lA,(quatorze) anos, em conformidade
com o inciso XXXIII do árt. 7?, da Constituição Federal e com-a Léi NS: 9:854/99. j

iS. íTv..., iii - ' !

Nbfnê.da^cidade (Estado), de de"...'..'. : ' •

í(,

i.

- .

S v.

-w'^.

''.J '-"'s;
; '7 . f' "r

(Nome e assinatura do repfesentante legal da empresa)
(N2; da identidade do dedarante)

5
5
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N206.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NSXXX/2021
ANEXO VI

: MODELO DEídIcLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
FATQ:SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HAEÍILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICJPÁL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO permaiÍentepelicitaçôes.
REF. TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021. ; /

•

Prezados Senhores,.

A

V -••o•= .

(-xN .--x —•. - //i ^
a->--n3 ' nisignátária-^da YP,resente' Vna-realidade de v,Representante . Legal^ da Empresa

:Cdeclarã/-SQb aspénaSjda.-Lei, nos termos db parágrafo 29 do
art. 32 da Lei 8.666/93 que, após^ò^seu cadástramento,;nehhum fato^oçoyreú que inabilite es aaparticipar da
TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/202r>^ .hj ^ "

>1 I I ''j i. 1-;-.' ! • . '• I' • 1h \ ! '̂"^"-"Lpcal 6 data. ' I ' •'"v" - - I

. . >

^

; s I— v«.j—^"^LOcai e aaia. • j ? •

:=; Nòm'e.;;dã'èmprpsa Representante. LegaV^cópY a,devida .y , i
'' QuaIiflçação'(|óçiò, proprietáfio ou prccüraddi^è ássjnatufa). .

•=^s;s?b=t::ç5Js:
/ r - ' >

r
•- .- • -X ,

l.rr-
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ m 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/2021
ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

unicef®

Prezados Senhores,

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Consultoria TécnÍca-Administrativa-nas.áreas-de-Licitações-e-Contratqs-para-atender as diversas
secretarias do Município de São João dos Patos - MA, de acordo com a planilha de quantitatiyos apresentada,
abaixo: /

1. Assessorla eiConsultorla Técnica nas Fases do Processo LIcitatórío:fase Interna ou preparatória; fase externa; duração
de cada fase, burocracia dos processos licitatórios; perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos;

registro cadastral de licitantes
revogação e nulidade da í|clt
3. Assessorla e .Consultoria. . ^ , . . . ^
alienação, locação, concessão ou pèrmÍssão,-dispènsa é inexigibHidade (em''que situações poderão serusadas, formalização
do processo, prazos, ratificação pêlã autorlda^de çompetente,''etc.). í /'| ; |
4. Assessorla eiConsultorla Técnica nás Modalidades de Licitação: como escolhera melhormodalidade de acordo com o
objeto asercontratado; como calcular ovalor do contrato.paráfracionãra desp^a. , . |
5. Assessoria e'Consultoria Técnica po-Prócesso de Habilitação das,Empresas: registros cadastrais;.obrIgatorledade das
empresas manterem as condições jje habiljtação.em todas ás etapas dci.processq. • '
6. Assessoria eÇonsultoría Técnica hó,Sistema de Registro de Preços: nas modalidades concorrência e pregão.
7. Assessorla e Consultoria Técnícà-^no uW^do Pregão: formas dé^realizar,.pregão presencial e"eletrônico; base legal;
procedimentosjda sessão púbíica prèsén'claJ'e.eletrônico; oque évedadò''ao pre'gão;.yantagens e desvantagens do pregão;
obrigatoriedade de usar opregão'; contràtos administrativos; em quê situaçãd^á adirilnistração éobrigada afirmar contrato;
instrumentos que substituem ò'contratq;vVÍgência dos contratos; AplicabilIdade^-dalLéi Complementar n''123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complémeritar^n\ 147/2014,' pecúnaridadès^ha'habilitação;-regularidade fiscal; direito de
preferência edemais serviços pertinêntes,àÃreà.^licltaçõesTpú_bllcás.e cqptratòs. ;

8. Assessoria eConsultoriaVknícano uso dò_SÂçqP:aiímenta'çã^ eacqrnpanhamentodo SAÇOP TCE/MA.
9. Faseinterna é externa segundo o Decretons iO.024/2019.:
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Administração durante o exercíclO'de"2021

02

03

Contratação de empresa especlalizadà para prestação de
serviços ..de _ consultoria...em Licitações, e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Educação
durante o exercício de 2021

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Saúde
durante o exercício de 2021

TOTAL

01 - IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE
NOME DO PROPONENTE:

CPF/CNPJ/MF:

ENDEREÇO:

"Und

. Mês

Mês

Mês

Quant. V. MENSAL V. TOTAL

12 RS6.600,00 RS 79.200,00

12 RS6.600,00 RS 79.200,00

12 RS 6.600,00 RS79.200,00

RS 237.600,00
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PREFEITUFIA DE

SÃÒ JOÃO
DOS PATOS

BAIRRO:

TEL:

02-DADOS BANCÁRIOS;

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA-CORRENTE:

FAVORECIDO:

CONTATO: —

03 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

04 - VALIDADE DAPROPOSTA: mínima de 60 (sessenta) dias.
05 - PRAZO DE EXECUÇÃO; 12 (doze) Meses
06-VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

Município (sede da empresa)

ESTADO 00 MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N2 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

CEP:

FAX:

CIDADE/ÜF:

í ciji'''-dé^- fíVdee f Ch '-de'- frí 'i..

'"í c ^ •r-i-. ' '^v

••--•'HA x%.-'

s

v•^V\ >A

• vA; .A--'

•- -/j.' /u-A.

•/. --

-:\ -A-

'V/-

•/

.VJ

unicef#
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PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOS Na XXX/2021
ANEXO Vil!

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

unicef^

Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade na e do
CPF n2 residente e domiciliado na declaro sob as

penalidades da lei, que a empresa CNPJ n®
localizada na está em pleno funcionamento,

sendo o loca! e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta
declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São João dos Patos de qualquer responsabilidade sobre as
informações prestadas por esta empresa.

Atenciosamente)

. ' V i-- ió V
.V-?'

Licitantè: i j-"
nafa! .1 : r. : 'i •!!'

\\\\ i-i ' '.J-V/ i'l'
......i./J ,

1 I

^.Assinatura .?/• V •.

~t •
I

, J'/

Nome e Função: ''/• i . -•'/
^pp. ! '' T ''

Fone/Fàx:

I ! 1

OBS: Todos os Documentos de Habilitação que'"possüam modelo e a Proposta de Preços deverão ser
apresentados,òbfigatorlámente em papel timbradodo proponente.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N5 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADADE PREÇOS XXX/2021
ANEXO IX

í
unIcefiS?

MINUTA DO CONTRATO NS XXX/2021
TOMADADE PREÇOS N2XXX/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO N' 0501007/2021

PREFEITURA MUNICIF-AL DE SÃO^JOÃÒ DOS PATOS/MÃ^ localizada ha Àvehida'Getúíió Vargas, 135 -Centro. CEP
65665-000-São João dos Patos/MAi atrayés'da-Secretaria-iyiuniciparde.% - ^ ^
inscrita no CNPJ

secretário(a)
denominada

inscrita no CNPJ sob o n® neste ato representada por brasileiro,':portador do CPF
n.9 doravante denominada-GONTRATADA,"""'celéb"ram~o -presénte CONTRATO, resultante do
procedimento licltatório na modáliÒadè .de Tomada de Preço, constantes dos autos ns jP-XXX/XXXX, com a
finalidade de reger a relação^de-direitos^e obrigações entre.a^jRREFEÍTURA-e a CONTRATADA, nos termos
dispostos na Lei 8.666, de c,in..?'ntac.

• CONTRATO QUE ENTRE SI-CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA EAEM PRESA
. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

. PRESTÁÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA
/ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS, DEj LICITAÇÕES E

r-jTÍCpNTRAjÓS para" ATENDER jAS DIVERSAS
XSECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

'NPJ sob nS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^heste âto.,rep*resentada por ' ,
municipal de l '/ ^ ';"pbrtador\do';CRR- n^ XXX.XXX.XXX-XX, doravante

CONTRATANTE, e ...,'..;'.v. ,j:om sedeje endereço na LU'..:.;;.., ns município de

TÍTULO I-DO OBJETO

L.06.93 e süàsalterações, e segundò|as;cláusulas'e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Cohstltünóbjeto.á'Contfatação^deVnipr^ para'a prestação de serviços de
Consultoria Técnica Administrativa nasirèafde.Licitações^e/Goritràtos'para atender as diversas secretarias do
Município de SãoJoãodos Patos - MA, conforme especificações constantes do Anexo I, parteüntegrante deste
edital. 1 ^ ^ '

! ' ' '
CLÁUSULA SEGUNDA - 0(s) serviço(s), especificações, quantidadesé preços encontram-se definidos naTomadade Preços TP-XX|/2021. • r - . /
TÍTULO II - DOS pbcUMÈNTOS CONTRATUAIS EDA ORDEM DE PREVALÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA - Fazem parte deste Contrato, independentemente de transcrição e anexação, e terão
plena validade, salvo naquilo que por este Instrumento tenha sido modificado, os documentos abaixo
relacionados, na seguinte ordem de prevalência;

Parágrafo Primeiro- Edital de Licitações TP N" XXX/2021 e seus anexos;

Parágrafo Segundo • Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA.
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ESTADO DO MARANHÃO /
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA í j

Avenida Getúllo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ m 06.089.668/0001-33 uniceftSí

Secretaria Municipal de Administração

Parágrafo Terceiro - Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, oudivergência deste Contratffcom quaisqi^
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecer^gcrtírffneiro
lugar, este Contrato, depois, os referidos documentos na ordem em que estão nomeados.

TITULO III - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - Os serviços deverão ser executados no Município de São João dos Patos/MA, atravw de
visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

CLÁUSULA QUINTA^r--'Não Será admitida a subcontrataçâo, em netihuma fase dos serviços objeto desde
Contrato. / . . I

/ ' - . • '
TÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA - - -

!" / • • . . I
CLAUSULA SEXTA - A PREFEITURA obriga-sè a cujnprir.os termos deste Contrato e, ainda, efetuar os pagamentos
das faturas nos rjrazos estabelecidos. ^
TÍTULO V- DAS OBRIGAÇÕES DÁ CONTRATADA ™j '; .-v:'"'.- >> -j

CLÁUSULA SÉTIMA-Constitui obrigação da CONTRATADA; além de outras previstas no presente Contrato e nos
documentos que o integram manter'durante (toda_a'/execução dorjCóntrãto, em compatibilidade com as
obrigações porela assumidas, todasás condições dé habilitàçâp'e qualificação exigidas no processo licitatório.

^ .fn
; >f

CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA^óbriga-se a" cumprir todos òs direitos trabalhistas, dos empregados
contratados, inclusive o cumprimento de normasatinentes a*sáude> higiene é segurança do trabalho.

i ' i ' ' ' • > . ' ' ' «

- ,, íy"', •'
CLÁUSULA NONA-Disponibilizar todos os recursos necessários.àconclusãodos serviços. ;

I . • • i
CLÁUSULA DÉCIMA-Arcar com"as,clespesãs de mobilização e dèsmobilibçãójJe materiais, quandofor o caso.

j y• '
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ACGNfRÂTÃpA nãb podéra^ salvo prévia eexpressa autorização por escrito da
PREFEITURA, ceder oContrato ou parte déÍe; bemVõn;io aqualquer.iítülo,"transferir benefícios ou interesse do
mesmo, sendo ainda, vedadoa subempfeltadps;.- >-<' '

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Arcarcom todos os impostos e taxàs incidentes sobre a os serviços.
1 • •

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Assumir integral responsabilidade pelaadoção de todas às medidasde segurança
necessárias à execução dos serviços, objeto deste Contrato, e será a única responsável-pelos acidentes que
porventura venham^a ocorrer com se_u pessoal ou terceiros, .inclusive pelos danos- materiais oriundos dos
mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os serviços que se fizerem necessário serão de responsabilidade da Contratada.

TÍTULO VI - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- ACONTRATADA executará os serviços objeto do presente Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.

TÍTULO VII-DO PREÇO
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unicefíSi

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contrato,
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Fica estabelecido que os preços acima contemplem todos os custos
indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução dos serviços, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Ospreços estabelecidos neste Contrato são firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIM - DOS QUANTITATIVOS E-VALORES

CLÁUSULA NONA ;'0 valor total desta contratação é de R$

-1

1. Assessoría e Cònsultoria Técnica nas Fases do Processo LIcItatórío; fase interna ou preparatória; fase externa; duração
de cada fase, burocracia dos processos [icitatórios; perda de recurso orçamentário e financeiro;! princípios básicos;
elaboração de projeto básico/executivo, quando for o caso; elaboração do termo de referência (pregão); quando for o caso.
2. Assessoría e Consultoria Técnica no Processo è.nò^Procédiifientp da Licitação: aplicabilidade das modalidades de
licitação; regimes de execução; modalidades^de |lcltaçãb;'dispensa:eJnèxiglbllidade de licitação; habilitação nas licitações;
registro cadastral de licitarites;;prpcedimentp e-jüigamento'das'licitações (classifÍcação e-desclassifÍcaçâo das propostas,
revogaçãoenulidadeda licitação):. " ' \ .- *'• i' ;
3. Assessoría e Consultoria^Técnlca nas''Definições do. Objeto: compra,^^contratação, cle'.obra, contratação de serviço,
alienação, locação, conces5ã6"ou'pèrmissãò,^dispensa.e ihexigibilidade (em que situações poderão ser usadas, formalização
do processo, prazos, ratificação pelá ãutòridadé com'petente, ètç.). - ••y} \ ,
4.Assessoría e Consultoria Técnicá nas Modalidades de llcltàçãp\como escolher a melhor modalidade de acordo com o
objeto asercontratado; como calcular ovalor do contrato.p.ara fracionar a despesa.'
5. Assessoría e Consultoria Técnica hp'Processo de-HabilItação das-Emprèsas: registros cadastrais; obrigatoriedade das
empresas manterem as condições dèHabilitaçâo^em todas asetapas do processo.'̂ '
6.Assessoría e Consultoria Técnica ho^Sistema de Registro de Preços: nas modalidades concorrência e pregão.
7. Assessoría e Consultoria Técnica no usp do^Pregão: formas de realizar, pregão presencial e eletrônico; base legal;
procedimentos da sessão pública'prèsèhclale eletrônico; oque é vedado•àó prégão;:vantagens e desvantagens do pregão;
obrigatoriedadede usaro pregãò;.côntrátos administrativos; em que.sitúação a ãdrniriistração é obrigada a firmarcontrato;
instrumentos que substituem o contratò;i,vigência'dòs contratos; Aplicabilidade dalei Complementarin''123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complementa^nt,';Í47/20W, pecuiiaridades.-na^habilitação; regularidade fiscal; direito de
preferência e demais serviços pertinentes àirèá dejicitações públicás'̂ contratos..

8.Assessprla e Consultoria Técnica no uso dpSACQPr-alimentação é acompanhamento do SACOP TCE/MA.
9. Fase Interna e!externa segundo o Decretò hg'lÒ^024/2019.- -T
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de
Administração durante o exercício de 2021 . •
Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de. consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Educação
durante o exercício de 2021

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos
Administrativos para a secretaria municipal de Saúde
durante o exercício de 2021

TOTAL

Und

•Mês

Mês

Mês

Quant. V.MENSAl V. TOTAL

12 R$ 6.600;Ò0 RS 79.200,00

12 •rs 6.600,00 RS 79.200,00

12 RS6.600,00 RS79.200,00

RS 237.600,00

TÍTULO IX - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos orçamentários correspondentes a esta Contratação estão no orçamento de
2021:
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ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ÓRGÃO : 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601Secretaria Municipal de Educação
12 122 0005 2.023 Manut. das Atividades da Secretaria de Educação

ÓRGÃO :O^.Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 07Ò1 Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2.034 Manut. e Funcionamento da Séc. Mun. de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

TÍTULO X-DO FATURAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA^- Os docurnentbs decobrança se/,ão;.ds a seguir.djscriminadosí
i f -.X *" ~

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas p^ela CONTRATADA. ! ^

TÍTULO XI - DA CONDICÃO DE PAGAMENTO í _ TQ,
1 • \\)

CLÁUSULA VIGÉSIMA segunda/f-J"ps„pagamentos-dós serviços serp "efkuados conforme definidos pela
CONTRATANTE, mediante a apresentação~da'Faturà/NÓta Fiscalrconferida ,e atestada péia CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo I. •" ; i

j ' \\)[ \) r. » V̂ í • • -• i .
§ 12 Os serviçosiserão realizados,-a critério,da Contratante com .base np;projetp básico aprovado, contados a
partir do início efetivo dó_s,.!sery'lçós,.;"cóns[^ os. serviços efetiyÇriehte realizados e concluídos
satisfatoriamente no período.^^Entendem-se^cbmo serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro do-prazoièstipUladp.^..'-: '̂ c" • ' •- !

.v\, :•

V
'' S''

/. >•

.' M í i
-.hí/,

-i-/:

unicef<?#

§ 22 o pagamento ?erá efetuado. no";prazò^de;^é 30'(^nta)'diasrapós'à;as'sinatura do Term.o;de Recebimento
Definitivo, desdequenãohaja fatorimpêditlyb_prdvpcàdò.pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordern'dé\Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relàtivá à CertidacConiunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da
União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS,
Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Divida Ativa Estadual e Municipal, diretamente na conta
que o fornecedor apresentar, no ato da contratação, para p que deverá, na oportunidade, informar o nome do
Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, nãosendo permitidas alterações
futuras sem a anuência das partes Interessadas.

§ 32 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazode 48
{quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

§ 42 Oprazo será realizado conforme Anexo Iapresentado pela empresa emconformidade com a Proposta. Sem
prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais
ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e emtodaa área abrangida pelo serviço prestado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - Aqualquer tempo a Contratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes aotrabalho.
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§ 12 Quaisquer exigências da Fiscalizaçãoinerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamentqatendida^
pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

§ 22 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo
com o CONTRATO.

§ 32 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos
a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas
devidamente credenciadas. —— •— r — s

^ ' i
§49 ACONTRATANTE sefará presente no locai dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado(os)jou por Comissão
Fiscal. /

/ ' - " '
§ 52ÀFiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execuçãodos serviços, até a sua conclusão.

TÍTULO XII - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA ' J ^ 1

CLÁUSULA VIGÉSIIVIAiQUÁRTA^Em^casô^de atraso'no pagámentOv^efetuadorpelb CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRÀTADÀ,'"é'sta;fàr;á jus.à compensação financeira ha.forma.^de atualização monetária do
respectivo valor; na qual poderá^ihcidir juros' moratorios.àvtaxá de 6%'(séis,''pòr cento) ao ano, equivalente ao
índice de 0,0001644, "pro rata diè'í;s'̂ ]'̂ ') \" 'ü;

f 11 l - I
I I ' ' • • Í-. ^ I ! • • , ,

PARÁGRAFO ÚNICO Caso o pagárnento^devido.seja antecipado petó'CONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional,'nas mesmas condições estabelécid^s^na Cláusula Nona. •;
TÍTULO XIII - DO PRAZO EVIGÊNCIÁ PO^ CONTRATO

; , I
/ ="'

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA>p/prosenW^ vigênciá,de 12.níeses,',contados.daiassinatura deste
instrumento Conforme prevê o-afi. 57;jhcisòjl, da Lei Federal n.2, 8.666/93, a prestação de serviços a ser
executada de forma contínua, poderãò.Tèr sua duraçâo prorrogada.pofjguais e sucessivos.períodos com vistas
a obtenção de preços e condições màiívèntãjosas á Àdmlnistfaçãp'Púb|ica; limitada a sessenta meses. Portanto,
desde que haja interesse de ambas'ás'''partes:.em 'prorrogVr;o'çoriVa"to.'por esta licitação desenvolvido, e, seja
notório o real desenvolvimento da qualidade de ehsinb implanta"clatno'munÍcípio, nada obsta poresta prática.

i " " '—' I
I ,

CLÁUSULA VIGÉSIMÀ SEXTA - Opresente Contrato vigorará até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente
a partir da data de sua assinatura. ;

TÍTULO XIV-DA|mULTAE PENALIDADE :
i"

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços sujeitarão a
CONTRATADA à multas de 0,16% (dezesseis décimos porcento) pordiade atraso, sobreo valor total da Fatura,
até o limite de 10 (dez) dias, podendo a referida multa ser deduzida de qualquer faturamento ou crédito da
CONTRATADA oriundo deste Instrumento Contratual.

Parágrafo Primeiro - Quando o valor da multa ultrapassar o período estabelecido acima, a PREFEITURA, a seu
exclusivo critério, se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, este Instrumento e aplicar as penalidades
previstas em lei.

Parágrafo Segundo -Ainexecução total ou parcial deste Contrato sujeitará oContratado, àaplicação de sanções
Administrativas, previstas nos incisos Ia IV do artigo 87da Lei 8.666/93 e suas alterações.
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TÍTULO XV - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - As partes não serão responsáveis pela não execução total ou p
obrigações desde que essa falta resulte, comprovadamente, de fato cujo efeito não é possível evitar ou impedir.
Essa exoneração de responsabilidade produzirá efeitos nostermosdo Parágrafo Único do Artigo 393 do Código
Civil Brasileiro.

Parágrafo Primeiro - No caso de uma das partes se acharem impossibilitada de cumprir alguma de suas
obrigações, por motivo de.força-maior, deverá-informar-esse-;fato-à outra-parte,-por-escrito e com aviso de
recepção, no máximo até 10 (dez) dias contados da data em que ela tenha tomado conhecimento do evento.

Parágrafo Segundo • A comunicação de que trata o Parágrafò Primeiro deverá conter a caracterização dos
serviços e as justificativas do impedimehto que alegar, fornecendo à outra parte, com a maior brevidade, todos
os elementos comprobatórios e de inforrriação, atestados periciais e certificados, bemcomocomunicando todos
os elementos novos sobre a evolução dos fato_s,oü,éyentos-verificadòs e invocados, particularmente sobre as
medidas tomadas ou preconizadas para redüzíF/ãs .consêqu desses fatos ou .eventos, e sobre as
possibilidades de retomar, no,todo ou em;p^rfe," oxumpriment'òid^,s^ obrigações.contratuais.
TÍTULO XVI - DAÍrESCISÃÓU'̂ ^ • ;

I ' •"--Vò/.y -.I, - •
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Òr presente Contra;tó,. aíém do estabelecido na Cláusula supra poderá ser
rescindido de acbrdo com o previstd'na Lel'8.666/93/ acarretando as conseqüências previstas no artigo 80 dacitada Lei. j ' „ . •. •• t
Parágrafo Primeiro'- Arescisão será determínada-por ato"unÍlátéral-"e'comunicada por escritojà CONTRATADA,
noscasos enumerados nos ÍncÍsos'l',ã'X!i e XVII do artigo 78da Lei 81666/93 ejsuas alterações, i

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No çaso/bevr^escisao do Contrato, a ÇONTRATADATicãrá sujeita às penalidades deste
Instrumentoe às conseqüências descritas no Artigo 80 da Lei 8';666/93;e',suas;alterações. \

TÍTULO XVII - DA PUBLICIDADE
> 1

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA -ÀÇONTRÃTADA^é vedado pr_estar a terceiros sobre a natureza
ou andamento deste Coritrato, fazer publicidade, pon qualquer meio de divulgação, relativo^ao objeto deste
instrumento, salvo com autorização, por escrito, da PREFEITURA, que deverá ter conhecimento antecipado da
matéria a ser publicada.

TÍTULO XVUI-dÁ LEI APLICÁVEL
j

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - O presente Contrato rege-se pela Legislação Brasileira, e os casos omissos
serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e suas alterações, demais legislação, jurisprudência e doutrinasaplicáveis
à espécie, e à legislaçãosobre o Plano Real.

TÍTULO XIX - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - As Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato somente poderãoser
alteradas por meio de Termo Aditivo.

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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TÍTULO XX - DA DISPOSIÇÃO FINAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições cd
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços até o limite de 25
cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrência da eventuai variação das quantidades dos serviços
constantes da Pianiiha Contratual de Quantidades e Preços, bem como em razão dos serviços extras que
porventura se façam necessários.

TÍTULO XXI • DO FORO — 1

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partes integrantes elegem o Foro da cidade de SãoJoio dos Patos/MA, para
soiuçio de qualquer questão oriundado presente Contrato, rehunciandóa qualquer outro, pormais privilegiado
que seja. ' ' '

{

unicef^

E por estarem

e forma, e para

j - . " i
, assim, justas e contratadas, as partes.assinam o.presente Contrato, em 2 (duas).vias de igual teor
•a um SÓ efeito. _ :H- . t

, '5} ^

deSãòíOãò;dós Patós'/MA,

'eONTRÂTANTE
. • 5 .

'O-;/
f ,

\ \ .• i';

&•
• is~;

•

iUi ^

-CONTRATADA-'--r- i

\-.y.

'vr--.-y. /r:."-
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 XXX/2021

ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

unicef^

A/O
sediada na

_^ R.G. n2 ^GPFns

(razão social do licitante), inscrita nojCNPJ sob o ns
(endereço completo), representada pelo(a) Sr.(a)

' . D EC LARA, para os fins do disposto na Lei
Complementar ns 123/2006, sob as sanções admínistrativas-cabíveis e sob as penas da lei, pue se enquadra
como:

•MICROEMPRESA, conforme inc. Idoart. 32 da;LèL(^mçlementar nj 123/2006.
•EMPRESA DE íjEQUENO PORTE, cdnforme^Jnc;'ll-ao'art~3^^^^ Lèl Compiementarn^

Alicitanté ,D\ÉJel!^À"R:A,Stó^ que não se enquadra em/qualquerdas hipóteses^de exclusão no §
4 do art. 32 da mencionada-íei>'éstando,^aptay-pprtãntó,- a exercer b/diréito .ye-preferência como critério de
desempate no procedimento licitatórid da TOMADA DE RREÇOS em epígrafe,"^realizado pela Prefeitura Municipal
deSão João dos Patos/MA. )\'f '* '• A.r'"''.'- '

Corhplementarn® 123/2005.

N

--—I \
OBS: ASSINALAR COM '.'X" UMA DAS OPÇOES

1SU íA {local e data por extenso)'í

\ K^ 'A \ V' t í U r
^ •'/ -'J

V --A -, H , ' f í/y I :
(no'T^6.da empresa) . /

(nome e ássinatüra do_répresenta_hteilegaÍ ou'procurador)

"A/"/
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TOMADA DE PREÇOS NS XXX/XXXX
ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

OBJETO: Contratação de empresa para.a prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nas áreas
de Licitações eContratos para atender as diversas secretarias do Município de São João^dos Pajtos- MA.

. -REFERÊNCIA: Processo ns XXXXXX/XXXX
Í-ICIJAÇÃO; Tomada de Preços n^ XXX/XXXX

-• v. CONTRATADA:

C.

A Prefeitura-Municipal dè São João dos Patos/MA, pof meioda Secretaria Municipal de
, L _i _ _ A _ £ 'it - ^ r- r. r-Ar-r. ir r 'rM^y%\/rí-íAnl/-\ 'J— —.vem, através do presente Terrno, formaiizar-0„TERMO DE, REGEBIMENTO-PROViSÓRIO da entrega do(s)

serviços abaixo relacionados,;referente;a TomadajdèiPrèços.em cumprimento ao disposto no art. 73 da Lei
Federal n9 81666/93. \\) i

I - l'"'• í \ /.'\v.\ ^ i
r. . . —; V \ I'1

ASecretaria Municioarde ' "(óreão reqüisitante)/ècebe os reférido(s) serviços a fim
de proceder(ava]iação criteriosa, yeriflcando asua conformidade cdm'as especificações técnicas descritas no
Projeto Básico e com a Proposta daiEmpresa. ' ' "

I , \\ /'i
I -r.xN/', h /.y-k /•

! •

'' Ir •
E, ássirri, expede\se este Termò de Recebimerito Provisório érh:03(três) vias de igual teor e forma,

i ' '.'i •' • ' !t •' I
paraque produza os legítimos'eféitos.ae^diréÍto. J//f,') ' • • :

"..A"

//Sã^JJo^ão-dp_s Patós/MAp^de"",/ . . .• f

Secretór/p/o/ Municipal de\

-xxxxxx '

(servidor ou comissão responsável pelo recebiinento) ^

• . ' . xxxxxxxxxx^
Representante Legal da Empresa
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TOMADADE PREÇOS N9 XXX/XXXX
ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

\0 ^0/.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Consultoria Técnica Administrativa nasáreas
de Licitações e Contratos para atender-.as diyersas secretariasdo Municípip de SãoJoão-.dos-Patos - MA.

. ' ' REFERÊNCIA: Processo n2XXXXXXX/XXXX
/ • ^ " LICITAÇÃO; Tomada de Preços n9 XXX/XXXX
/ ' ' CONTRATADA: -• " •

APrefeitura Municipal: de São Joãd. |̂;PaW/MA;^^^ da Secretaria Municipal de
t_i 1- í Jrrrxiit/-» r\c ne/-r"bllífl riCCIMIXI\/<"»':j,i anfran-ivem, através do!presente Termo, formálÍiar.prTERMO DE RECEB|MENTO DEFjNIJIVO da entrjega dos Serviços

para a Secretaria MunicioalUeo'̂ Vr.r adquiridos atfavés:^da^TomadardèOl?^^ ns. XXX/XXXX, em
cumprimento ao|disposto'rioârt.^"^3^da.,Lei Federal n.2 8.666/93, fixando,esta ,da,ta'"para oinício da contagem dos
prazos relativos ào pagamento doobjeto.,.—' - , :•

Certifica-se que, até, a presente" data,-òs" serviços fomècid^ pela .EmpresaJ
atendem aos critérios determinados pela Administração,'-perfazendo gasto no total de RS
{ [_), aserpago medÍante'Nota'FiscaI/Fàtura.~^"-"'" ' . , .!

! i 'l i n ' ' , • • :
Prefeitura deveráléfétuar o pagamento em 30 (trinta) dias'consecutivos após a assinatura do

presente Termo,|desde que nâo'hája'fatõrJmpedÍtivo provocadp-péia empresa...
i - l' ^•V'5'"'Vr' '

E, assim, concluído~a obrado óbjètò da licitação, exp'ede-sejesté Termo de Recebimento Definitivo
em 03 (três) viasjde igual teor eforma>:para.gue produza osJegítimps'efe[tds' de direito. : |

' " ^-Sâo'üòâodps Pàtos/MA'rder fr 'fdé/ . ! • . " ;Pàtos/MA" . —, . ,

XXXXXXX -

Secretário(a) Municipal de.

xxxxxx . .

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento) /'
xxxxxxxxxx '

_ Represen^tante Legal da Empresa ••
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