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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 0501007/2021

rrr preâmbulo

1.1. o Município de SãoJoão dos Patos, através da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por meio
da Secretaria Municipal-de Administração,-torna-público para.conhecimento dos-interessados que fará
realizar o processo licitatório há,modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o Ns XXX/2021, do tipo Menor
Preço Por item, às OShOOmin (oito horas) do dia 15 de fevereiro de 2021. • |

/ _
O procedimento licitatório será regido pela Lei Federal .ns 8.666/1993 e suas, alterações, Lei
Complementar'n° 123/2006 alterada pela Lei Cornpiemehtar n® 147/2014 é demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições desteiEditál-e seus anexos.

o recebimento dos envelopes contendo"os documentos-de.habilitação e a proposta de'preços, ocorrerá
no prédio onde funçio'nVa'ComÍssâo'Permanente de Licitação situada à Avenida Getúüo Vargas, 135 -
Centro. CEP 65665-Ó0Ó?até'às OShOOmin (oito horas) do dÍa:Í5 dáfevereiro de2021. ;

i \ ""j) '"-i •' •' ' '

Aentrega da proposta levaa-participante a aceitár e acatar as normas contidas no presente Edital.
! í ' -J I ' ' . • ; ' • ' • '

2. DOITbJÉTO DA LICITAÇÃO, DÓ P^ol DO PREÇO. . li 3

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

.

A presente licitação tem ,pbr iob]eto-à-"Gpntratãçid=de-empresa [para a .prestação de serviços de
Consultoria Técnica Administradva nas áreas de Licitações, e iÇòntratos para atender as diversas
secretarias do Município-d**"- kaa»jio.dé SãoJóãó'dos Patos - MA", dé acordp cqm.as especificações constantes do

ri.'/.-
D-,].'-' i<i :— ij. v-_ .

"-A' -'n. i
Projeto Básico - ANEXO

o prazo tòtal para execução bosiserviços^òbjetp.desta Licitação seráde12(doze) meses contados a partir
da emissão da Ordem de SeryÍ^sL'emitidapéTa-P7èfèltuja'Mun]clpal de Sãó João dos Patos/MA, podendo

prorrogado poriguais e sucessívéis.períódos corifomèpreceituá o artigo 57,inciso Ie II, § l® e incisos
.ei Ns; 8.666/93. . ' —.Z J •

Ovalor rnáximo estimada para a presente licitação, importa em R$ 237.600,00 (Duzentos e trinta e sete
mil e seiscentos reais), para um período de 12 (doze): meses que será o preço máximo admissível para
efeito de análise e classificação das propostas das licitantes.

ser

da Lei

2.4. As demais infofrnações necessárias à contratação encontrajri^^e no Anexo I- Projeto Básico.

3. DAS CONDICOES GERAIS PARA PARTICIPACAO
1

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 daempresa emseu
estatutooucontrato social equecomprovem possuir os requisitos necessários à qualificação estabelecidos neste
Edital.

3.2.Alicitante interessada em participar destaTomada de Preços deverá:

H.' > DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPACAO E IMPEDIMENTOS i.
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4.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente estabelecidas, interessadas e do ramo de
atividade pertinente ao objeto desta TOMADADEPREÇOS, devidamente cadastradas na Prefeitura ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

4.2. A participação nesta licitação importa total, Irrestrita e irretratável submissão das licitantes às condições
deste edital.

4.3. Será vedada à participação de empresai: - -- —— --r 1
4.1.1. empresas que não atenderem àscondições deste Edital. .1
4.1.2. empresas que estejam em concordata ou ém 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; !
émpresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da^Administração Pública, direta ou
indireta, fedèfal, estadual, municipaLou dp.Distrito Federal, póf meiò dè ato publicado no Diário
Ófícial da Ünião, do Estado ou dò Municípip;jehçiuanto perdurarem os motivos determinantes da
punição. Igualmente não poderão participar.a.s empresas suspensas de licitaré contratar com a
[prefeitura Mumcipal;de São;João dos_Patos, Estado.dõ^MaranhâÕ"*^^•. j
empresas'•.rèúnjdàs"'em consórcio, que'Sejam contrplàclas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja suaVorrna de cqnstitújçãp;' V-' ~ • I
servidor de qualquer órgão ou^enti.dadeVylnculada a/Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA, bem assim a empresada quartal.servidorsejâ sócio, dirigente ou responsável técnico.
Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País..' l
í •" :! -• 'i; i

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

5. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO————.-~n ^ - - Ti ? ÍS
i Uii. . n/;

5.1.

5.2.

5.4.

Oualquerlcidadão poderá-soljcitár,esclarecimentos, providências'•pü..impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade,^protócolizándo o pedido atéi02/(dois)'dias'ute antes da data fixada para a
realização do certame, '̂de>segundâ'"a'̂ sexta-feira das 08frs4òlto).à's/Í2hs (treze hòras), na Prefeitura
Municipal de SãoJõãò dos Patòs/MA, cãbèndo,a'Cornissâo^deçid[r sobre a petição no prazo de 24 (vinte
e quatro horas).' ^ •

1̂ L?j' '• ' rC -• 'c: ' i
Decairá do direito de impugnar ps termos do'presente[_Editaí a licitante que não apontar as falhas ou
Irregularidades supostamente existentes no" Edital até ò segundo dia útil que anteceder à data de
realização do certame. Sendõ intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.!

i '

5.3. Aimpugnação feita tempestivamente pela licitante não há impedirá de participar d^o processo licitatório.
ao menos até o trânsito erri julgado da decisão a ela pertinente.

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. No instrumento de impugnação, 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).

6. -DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

6.1. Para o credenciamento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

unicefíííy

Tratando-se de representante legal fSÓCIO. 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-procuração-ou-instrumento particular,-outorgado pelos-demais sócios, no
qual, estejam expressos os seus poderes; i

PROCURADOR - procuração particular, pública ou carta de credenciamento, com firma

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

interpor recurso e renunciar a sua interposicão. assinar contrato, assim como praticar todos os

demais atos pertinentes ao certame.-acompanhada de um dos documentos citados na alínea
ànteriòr. conforme o caso, pafa fihs de confirmação dos poderes oara subscrevê-la, podendo ser
adotado ó modelo sugéridòi^-nò ANEXO-llIj-is^òu^inda, cópia.de trasladode procuração por
instrumentò''̂ üblico;^na hipótese de representação^^por meiòy(^":preposto. Deverá apresentar
ainda, cópia-daJCédulà de-ldentidade ou;documentbé9UÍvalèhté;l.'// <
6.1.2.1. Casõ'b ÉstatCito ou-Contratò Sòclal da empresa^ estabeleça'a assinatura dos sócios EM
j . CONJUNTO,docUm^erito apresentado na alínea,anterior DEVERÁ ser assinado pelos
i sócios inciicados no Estatuto oulcbntfatoSocial, nãosendo permitida assinatura isolada
i ^ V ' 'i .
[ deapenas;um,deles;, \',A) ' ;
0 representante lègãre o"p"rbcürá'dÓf [deverão identificár-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto; i
Cada credenciado poderá,representarapenas urna jicitanté; • - ^
Não será aceitaTem qüa[quér^hipótese, aparticipação'delicitante; j
6.1.5.1. Retàrdatáriai',a.n|0'Ser como ouvlnte;jM; L. //i'
1 6.1.5.r.i'. 'Entendé-'sé"cómo retardatárlá a. licitahte qüe sé.apresentar na sessão após
i encerrado ©'credenciamento; , [
Não serão considerádas.'pròpostas 'ap>eséntâdas pqr;te/egromo, internei, fac}sfmile ou e-mail
após adatadasessõò;'''LI LCc\}-^L- |
Ó Documento de Credènciamento -déverá:isej;-apresentado fora dos envelopes de ns 01 -
Documentos de Habilitação e 02- Própostás de Preços; i
A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento diferenciado
previsto nalei Complementar ns 123/2006, no presente certame deve apresentar juntamente
com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos estabelecidos
no artigo32da Lei Complementar, conforme ANEXO X. . ^•"
Adeclaração menciònadano subitem 6.1.8 terá présunçãò relativavçle véracidade, podendo ser
contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas alegações.
DeclaraçãoSimplificada e Específica emitidas pela Junta Comercial do Estado sede da iicitante.

rfT DO RECEBIMÈNTO EABÊRTU~RÁ DOS ENVELOPES.

7.1. Encerrada a etapa de credenciamento,proceder-se-á ao recebimento e abertura dos envelopescontendo
os documentos de habilitação e as propostas de preços em invólucrosseparados, 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:

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / ENDEREÇO DO
PROPONENTE
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Comissão Permanente de Licitações - CPL.

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021.

Comissão Permanente de Licitações - CPL.
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
ENVELOPE NS 02 - PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021^

j 8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. J

8.1.

8.2.

8.3.

8.5.

Local e horário para solicitação-de informações: Prefeitura Municipal de SãoJoão.dos Patos/MA, situada
na Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000, neste município, das08h00mih às13h00min.

Data, local e hora de recebimento da Documentação e Propostas: 15 de fevereiro de 2021 às OShOOmin,
no endereço de que trata o item anterior do presente Edital.

È /Ã !
Os documentos exigidos nesta TOMADA;pE":RREÇpS ^deverão sér apresentados émí original, ou por
qualquerjprocesso de cópia autentica,.ppncartóri^^oúíãinda podendo ser autenticados pela Comissão
Permanente de Licitações.7(CPL)i . !

I ^ •l'* ' If \ i
NO ENVELOPE 01^(pQCUiylENtÒs' DE HABIUTAÇÃÓ). devidamente fechado e rubricado no fecho,
identifica(io,confòrme;o'indicádo no sübitem 7.i'deste Edital; as'érripresas .deverão apresentar em 01
(uma)única viadevidamente atualizados e em.vigência os seguintes documentos referentes à habilitação
jurídica, \quaiificaçõo técnica, qu'aiifÍcação~éçònômica financeira e regularidade fiscais, abaixo
relacionados:

8.5.1. Adocumentação relatÍva à;HABILITAÇÃo jURÍDrcÃ,:cõriforme "o caso consistirá em:
V , • \ !:;i \

Requerim.ento.dé empresário, no caso de ernpresa individual;, :
1,1 y

Ato ConstitütivóV.Esbtuyó'ÒLi Contrato SociaT^e" demais alterações contratuais, desde que
consolidada, doidamente registrados nò'órgão competente, a saber: Registro de Empresas
Mercantis {Íunta^C^m'erçial).ou;RegistrõXÍvÍl de Pessòas Jurídicas (Cartório), conforme ocaso,
em cujo "Objetò Sociãí"iesteJa enqualdrádop.õbjetq Osta licitação; :

No caso de Sociedade por Ações>clevérá ainda ser apresentada à última Ata de eleição dos
seus administradores, acompanhada dos,respectivos ePF's e Carteiras de Identidade;

i

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a^advidade.assim o exigi/; '

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

a. Prova de inscrição Cadastro Nacional de 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.

a.

b.
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Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, ^pedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para co
Estadual;

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;

Certidão-Negativa-de-Débitos,-ou Certidão-Positiva-com-efeitos de-Negativa, relativo à
Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante,

/Comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; .

Certidão Negativa, óu 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 emissão da referida certidão;

,:h;-
Cértificado de Regularidade de Situaçãodò:FGTSJ;CRF, emitidopela Caixa Econômica Federal
- CEF, cpmprpvandp a regularldade_perante-o Fundo de.Gararitjá porTernpo de Serviço;

Prova de-inéxistência^de" débitos iriàdimplidos perante á Justiça dp Trabalho, mediante a
apresentação ;de"pertidão negativa, hps^termos do^TítulpVII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto'-Lei nó 5.'452, de lo'de maio de 1943, www.tst.gov.br:

8.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.6.1.

8.6.2.

Atestado fornecido por pessoa ijurídica de direito públkó-ou privado, que comprove que a licitante
executou ou está executahdo-^^çviços compatíveis .em.-características com o objeto da licitação,
devendo oatestado^corUèr^o^nórhéj.CNPJ, endereço e^cí télefoné dexontato do atestador, ou qualquer
outraforma de quea Cornissãó Pérmânente de LÍcitaçâo"-CPL possávaler-se paramantercontato com

' . •'•"•-jv. -X ,'V-
0 atestador.

Relação com a descrimÍnação'cie'todo^p^essoaLhabilitado a execução dos serviços a serem contratados
com suas respectivasqualificaçõès.técnicãs còmprpvadasatravés de certificado de cursosde licitação e
contratos administrativos, em atendimento"ab Áft. 30., inciso II da Lei 8.666/93. j

8.6.2.1. 01 (úm)^ profissional de niyel superior com conhecimento em Licitações e Contratos, através da
apresentação de.curso de licitação e contratos; e

8.6.2.2. 03 {três)_profissionai^témicos com experiência na_ area dè licitações "e contratos públicos,
demonstrado através da apresentação de certificados de cursos de licitação e contratos.

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

8.7.1. Relativa à qualificação econômico-financeira;
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boasituaçãofinanceira da empresa,vedada
a sua substituição por balancetesou 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 pela Lei N2: 5.404/76 (sociedade anônima):
FOL-rtAn

b.2)

b-3)

b.4)

8.6.1.1.

D Publicados em Diário Oficial; ou

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

licitante.

Empresários Individuais, Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada - EIRELI
ou Sociedades Empresárias LTDA independente de enquadramento como ME/EPP:

- Por-cópia do livro,Diário, inclusive corn os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado ná Junta Comerciai da sede ou domicílio do licitante ou
em outro órgão equivalente; ou * j

• Por cópia dO'Balançp e dás Dèmónstrações Contábeis devidamente registrados na
Junta Corriercial da.sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente,
acompanhados-dos Termos de Abertura e Encerramentos ido Livro Diário
devidamente àutenticadp^háJJunta^Comercial da sede ou doniicílio do licitante ou
em outro órgão'eqüiva|ent^^,^-'̂ f'".;- , • ' ^

sociedadecriaâajTOjéxercfcio em.cursor;,'"^.} ... . "
^•'j/.7cópia-dp Balanço de Abertura, devidamenteiregistr^^ autenticado na Junta
i/.JCorfíerciárdá sede ou domicílio do licitante; y,~. i «'vÍ

-V^ \ ' -1 li'- -v ' i j I ,1 ' • !
balanço^-patrimonial-e as.démonstraçõés\cohtábeis-deverao estar assinadas por

Contador^ "devidamente registradojnoConselho Regional de Contabilidade;
•— '! *í \ . í / • ,

Certidão; Negativa.de.pedidp|de Falência oUíCpncprdata, expedida pelo distribuidor
judiciai>'da sêdé^dà'pèssoaJurídlca,^cpm""datá não.excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedência da data de:aprese"ntáçãp"da""dócü"rhentação quando não vier expresso na
certidãd.lii 1\ -

hl..
/-

n

///.•' ..

8.7.2.

r-i/t/
OÚÍRAS C0MPRÓVAÇÒEÍ5,^mèdiante a apresèntãçãb:dos,dócume.ntòs abaixo:

t -5":: ' •,
8.7:2.1.

i
Declaração«"dé^ump^fifnento do-disposto-hó-mçiso XXXIil dp art. 72 da Constituição
Federal:/Deçláraçâòie.ssrna"^darpelajep1resèntante de que está
cumprindpÍ'd|spbltopbJncisp'XXW^ da Constituição Federal, na forma
da Lei N2:9.854/99,\cohfprme""rTíodelo no^ÀNEXO V; : ;
Declaração de Inexistência?dé'Fatos'.s"upervenientes impeditivòs dè habilitação, na
fôrma do§ 22 doArtigo 32daXei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal
dp Licitante,-conforme modelo np ANEXO VI.
Declaração do Licitante, conforme Inciso III do art. 30 da Lei Federal 8.666/93, de

I açprdó modelo np,ANEXO ih
8."7.2.4. C^Çlaraçâo de Habili^çjo Prévia que atende todos ps requisitos de habilitação,

conforme modelo no ANEXO IV.

8.7.2.5. Declaração de Localização e Funcionamento, que o licitante esta estabelecido em local
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-ão válidas por60(sessenta) dias, contados desua expedição;

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

8.7.2.2.

8.7.2.3.
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8.7.5. As certidões expedidas pela "Internet" e que possuam código para averiguação, estão
condicionadas à verificação de suas autenticidades nos sites de cada órgão emissqr, portanto, estas^
não precisarão ser autenticadas;

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

s.-... DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. As licitantes apres.entarão-suas propostas em-via-única,-datilografada-ou-impressa por qualquer meio
usual, em papei timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada por quem tenha poderes para fazê-lo. A proposta deverá conter:
9.1.1. RazãoSocial, CNPj, endereço, telefone e dados bancários - agência/conta/banco;
9.1.2. Conter preços unitários rnensais e globais, em algarismo e por extenso, em real com no máximo

duas casas decimais após a vírgula, sendo considerado fixo é irreajustávei.
Prèço total da proposta de preços,-ern-álgansmp arábico e por extenso, na moeda nacional, já
incluídos os custos de frete, en_cã^rgosTisçais?3:òrfièrcia^ e quaisquer outras despesas incidentes
sobre o objetojicitado; ' r • 1
Prazo de vaiidadè*da'proposta,''que não"poderá ser inferior.a 60 (sessenta) dias, contados da data
marcada para:ó7eçebirnèhto dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS;
Período deexecução dps serviçoVserá conforme a necessldacié deste órgão; {
Não se considerará ^qualquer oférta^de; vantagem não, prevista neste Edital; nem preço ou
vantagem baseada nas ofertadas dás demais jicitantes.' • '

'j-"_ ; j

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

110. ,00JULGAMENTO . . :

10.1. No locai, data e hora definidas'̂ ho preâmbulo deste Edital;- na presença dos membros da Comissão
Permanente de Licitação ie',\dos representantes dos> licitantes;/devidamente e antecipadamente
credenciadas, será inicia^:a sessão^pública de entrega dòs^enyelope^"017 e"02"; |

Nesta mesma sessão pública,.a"Comissão procederá à abertura dos envelopes "01", sendo permitido, a
todos os representantes legais,'examinar ps documentos neles contidos, rubricando-os']untamente com
integrantes da Comissão, os ehveibpesj"027 deverão,permanecerjacrados, devendo ser rubricados nos
lacres portodososrepresentantes legais e pelos integrantes dá Comissão queosmànterá sobsuaguarda;

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

A Comissão lavrará ata circunstanciada de recebimento dos envelopes "01" e "02" é da abertura do
enveiope|"01".Acritérip da.Cpmissão, as reivindicações e os questionamentos relativos aos documentos
contidos nos envelopes "01" serão decididos pela Comissão na mesma reunião ou deixados para decisão
posterior! ^ /

Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem às condições previstas no item 6.5 deste
Edital;

Não havendo impugnaçâo quanto à habilitação, os licitantes poderão, unanimemente, desistir da
interposição de recurso, o que constará em ata, procedendo-se à abertura dos ENVELOPES N®: 02, dos
licitantes habilitados.

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 licitantes 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 Permanente de Licitações;

Página 7 de 36



PftEP'6ITURA 06

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

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

Secretaria Municipal de Administração

10.7. A Comissão abrirá os ENVELOPES NS:02 dos licitantes habilitados, divulgando aos present
oferecidas objeto da licitação;

10.8. Será considerado vencedor o licitante que oferecer menor preço por item, sendo
classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. Em caso de empate, fa
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 valor zero,-incompatíveis com os praticados no mercado;

* f

\
10.10. Nos casos erh que a Comissão constatar a existência de divergências entre o valor registrado sobre forma

numérica e ó valor apresentado por extenso, prevalecerá este último; '

10.11. Durante a; análise das propostas. Comissão poderá convocar os proponentes para esclarecimento de
natureza técnica das respectivas propostas, o,ü outros:que se fizerem necessários ao julgamento;

10.12. Colocar-se-ão à disposição dosUríteressádos o-resultado.^da licitação e os mapas de apuração e
classificação elaborados segundo o"critério de julgamento; '*.. •. • ,.•*>-';

[ j 4 j \ V' ^1^-, «/.-y I
10.13. Do resultado dojuigamento_das propòsUs,.cábèrà'recurso,peiós intèressádos, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis, a contar da data de intimáção ou dá'divulgação.do resultando;/, i " •
! L-iíW»- ;í .

fií. pAADJÜDICÀÇÃO EHOMOLOGAÇÃO.
L-w íU

unicef'ísí

condições

sortei

\ ' ^ ' I / '
11.1. Não havendo interposição'de recursos quanto aó fésüitadp da licitação, ou após o seu julgamento, cabe

à Comissão adjudicar o objeto dá licitação ao vencedor, submetendo ul decisão à autoridade superior, a
quem corhpetehomologar oynãó.a,licitação;

,f X '
V 'a'

11.2. Homologada a !IcItaçãò,-0'.^adjudicatário ho prazo rnáximo.de;'05.(cinco) dias, será .convocado para
assinatura do contrato, e rètjrã'dé.da'';No'tá-de Empenho eaOrdém^de Serviços; '

11.3. Caso o licitante vencedor não''! assirie"(r Contrato" dentro rdo -, prazo estabelecido, terá sua proposta
desclassificada e ficará Ímpedidcr"de*particIpar'de^outras''IÍcítações e de contratar comiaAdministração
Municipal, pelo prazo de até Q2(dois) anos, acordo com liei NS; 8.666/93; j

! - -" _ í
11.4. No caso de desclassificação do licitante vencedor, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, a seu

exclusivol critério, poderá adjudicar p contrato ao licitante classificado em segundo lugar e assim
sucessivamente, desde que aceitas as mesmas condiçõesde preço e de prazodò licitante classificado em
primeirolugar._ _ _ _ . ..... - '

i 12."^ DÃfORl^D¥"PÃGÃl^^ . "" ^ ^

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

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

12.3. APrefeitura disporá de umprazo de 30(trinta) diasúteiscontados, a partirdo recebimento da Nota Fiscal,
para ultimar o pagamento;
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12.4. A Prefeitura não fará nenhum pagamento ao licitante antes de paga ou relevada a mu
lhe tenha sido imposta.

í ÍB.'" DÁ"DÒTÁÇÃÕ ORÇAMENTÁ^.

unicef^áJ

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 06 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇÁMENTÁRiA.: 0601Secretaria Municipalidè Educação
12 122 0005 2Í023 Manut. das Atividades da Secrétariajle Eduçàçãò,
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica r" - O-'

PODER: 02 PODER EXECU"nvp' ^ Í ' . -
ÓRGÃO: 07Secretaria Municipal de* Saúde " . ' ' ' .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2l034 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. déiSaúde / <
3.3.90.39.00 Outrosserv.de terc.,pessoa jurídica ' v-

: 14. DOS PRAZOS.

14.1.Os serviços serão executados,de'imedlato de acordo com'a'Ordem de Serviços, expedida pelo setor
competente, não podendo^^uitrapassar a 05 (cinco) diasda,data dá emissão da respectiva Ordem;

> r' . •; ;

14.2.Uma eventual prorrogação\dp''prazo para a execução dos serviços-ficará a critério desta Prefeitura,
podendoser solicitada pelaempresavencedora; desde que amplamente fundamentada.

j 15. DAS penalidades. ___ , _ . I

15.1. Áempresa vencedora poderão ser aplicadas, a critério desta PREFEITURA esemprejuízo do direito
a rescisão do Contrato e,às perdas e danós> as seguintes penalidades:
15.1.1. Multa moratória de 1%(um por cento), do valor corrigido do Contrato, por dia, até o

trigésimo dia de atraso, se os serviços executados não forem executados no prazo
I previsto ou concluídos nas diversas fases fixadas, sem justifícativa aprovada pela
- Prefeitura;- - - - - - - - - '

15.1.2. Suspensão o direito de licitar e contatar coma Prefeitura, porum 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 nestacláusula deverão ser recolhidas à Tesouraria desta Prefeitura Municipal
dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contadosda data da notificação para este fim;
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15.3. A aplicação de multas aqui referidas independerá de qualquer interpelação, noiificação ou
protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que tiver d^do^
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;——; .

15.4.2.y"''Recurso dirigido ao Secretário Municipal de Finanças dê São João dós Patos/MA, no
/ prazo de 10 (dez) dias da-vigência do indeferimento.do pedido de reconsideração;

15.4.3. O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha sjdo objeto de divulgação
será publicado em órgão oficial. - " •

16. DA RESCISÃO.
f. - • _ • „ I

16.1. Aexecução dos serviços.poderáiser-íesçindiÜa^Jndèpendente de interpelação judicial, sem que a
enípresa vencedora tenha Cò^direito de indehizaçãbjcle qualquer espécie, qupdo a empresa
vencedora: : 'i '•s'*/
16|.1.1. Tornãr)sè']nsoíve1ite;. ; '
16ll.2. Trànsferiraèixecução dosserviços; notodo ou ém parte,semanuência prévia e expressa

í , desta Prefeitura Municipal; ^ •
16^.1.3. Não cumprir, mesmo 'que- parçiajmente. as condições .estipuladas no presente

j instrumêhto;^- ^ ,\ \i ' {
16.1.4. " Nãó curhprir'tílJaltérãr*ãTéspecificações contidas nó Anexo I, baixadas pela Prefeitura

I sem aexpressa anuência desta;—"
16:1.5. Por.iconveniência desta Prefeitura,.aòseu.èxclusivo' critério.

17. PASUBCONTRATAÇAO. ^ _ , . - . .
<—' II ' ^ -i,• 1 v-- -V. • r , , f I í

17.1. Aempresa yencedòrà não poderá oederousubcontrâtar, p.arciã[-ou^tòtalmente osserviços objeto desta
TOMADA DE PREÇOS sem á/pjréviaráutonzaçãó/jpòres^^ ressalvando-se quequando
concedida asubcontrataçâo,^obn|̂ se^irníá yence^ra"iiCetébW^ respectivo contrato com ainteira
obediência aos termos desta TOMApA'DE.'PREÇpS;e;;sõb.-sua inteira responsabilidade ressalvando-se
aindaa Prefeitura Municipal, direito de, a qualquerterhpp, dar por terminadoo subcontratado, sem que
caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízò de qualquer espécie.

18. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

18.1. Aempresaj/en^ce^rajssumirá total responsábilida^é por danos causados 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.

I 19. DAS GARANTIÀS."'̂ " 'TI " , - " '
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19.1 O presente edital está regido pela Lei Federal N^; 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 demais legislações
pertinentes, bem como pelas disposições deste Edital eseus 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 licitantes que se Julgarem prejudicadas, poderão interpor recursos contra
a decisão da Comissão, no-prazo de-05.(cinco) dias úteis, contados a-partir-do primeiro dia útil após a
publicação do mesmo. >

fãl. DAS DÍSPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. A participação nesta TOMADA DE PREÇOS implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentares,'ressalvados o direito dè Impugnaçãò e de recurso;

21.2. Aentrega da proposta, sem que tenhajsido^tempestivaménte impugnado.o presente Edital, implicará na
plena aceitação, ponpafte dos interessados, das'condições nele estabélécidas; i

21.3. Estarásempre ressalvada' a Prefeitura Municipalide SãoJoão dós Patos/MA;por despacho motivado pelo
Sr. Sec. Mun. de Administração e Planejamento.de que se dará conhecimento aos licitantes, o direito de
revogarou anular esta Licitação, sem quê caibadiréito^de reclamaçãoou pedidode indenização por parte
dos licitantes.;

í • ) '''' '
21.4. As Declarações expressas apfesentadas-na Licitaçâb tèrão';prêsunção relativa, podendo'ser rebatidas, no

curso da sessão, pela Comissão oü licitantes, situação erri que acarretará a realização de diligência para
fins de comprovação, pelo:licitante,^da condição,dedarádayíy /// ., [

I , .. v!',*^0- '
21.4. Pedidos de retificação oü\canceIarnentprpor engano ná'cotação ou'especificação do'.objeto, somente

poderão ser apreciados se fórniulàdòs antesde.abertâs'̂ às propostas;'
' "z'•, t

I :• I //-, ^ ,
21.5. Na hipótese do processo licitatóriolvir a.sêr'suspênso/.a validade.-da Proposta fica automaticamente

prorrogada pelo prazocorrespon^dente aos"dias de suspensão;. |
! •

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 se aplica a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob
aégide dà Lei N9:8.666/93 esuas alterações posteriores. Os casos omissos serão decididos pela Comissão
Permanente de Licitações (CPL), desta Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MÁ;

21.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1® 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, §3®, da Lei N®: 8.666/93;

21.9. Se a licitação for consideradadeserta 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 DEPREÇOS não implicará em direito à contra
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 XXXlll DO ART. 72 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERA! — _ ^
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE
HABILITAÇÃO; ' " / ' " ^ ^ •
ANEXO VII- MODELO CARTA PROPOSTA ;
ANEXO Vni- MODELO^DE DECLARAÇÃO DE LOCALIZADO EFUNCIONAMENTO " ;
ANEXO IX- MINUTA DO CONTRATO ' . S
ANEXO xj- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ÇOMO^MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO XI-TERMO DE RECEBIMENT0'RRÓ"^ISÓR|DD '̂ ^ - . . I
ANEXO Xjl -TERMO PE.RECEBIMENTP/DEFINITiyO --:^V:^j:

r3!

. São João doS'Patos/MA]'19,de janeiro de-2021.

W) --yyy;., yi.yv •
! .4 ! . ' .l/l-.i'

. - -

I fThuany
j VSecrétária Mun

' v. ••v'""'-. \^

mlnistraçao/,--. ,
'2'í . -y'

' ^
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PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

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

2. JUSTIFICATIVA

as de

Tendo em vista a necessidade do aperfeiçoamento e o uso das legislações que regem | a realização de
procedimentos de contratação se faz.a necessidade de contratação.de empresa especializada para prestação de
serviços de consultoria em Licitações e Contratos Administrativos para as secretarias municipais de
Administração, Educação e Saúde durante o exercício de 2021. ;

Atividades a serem desempenhadas estão totalmente alhièias às.atribuições finalísticas do Poder Executivo, ou
seja, aquelas voltadas à função legiferante. -Ç;' i '!. -

As atividades a serem desénvolvidaTpèla contratadasão totalmente^diferérítes'das exercidas pelos membros da
1 ' : p-.' • '' r. v '

Licitação da Secr^etaria Municipal, nbméados'em folha,'-conforme disposição,transcrita nas Decisões PLTCE/MA
ns 40/2004,74/2005 e 11/2007. • •

2.1. Noçoes gerais; Comoésabidò/aAdministracaoPublica deve se pautar pela segurança dos|atos, bern como,
pelos princípios |da legalidade, inipessoalidade, moraíidade e dà probidade' administrativa. Ácontratação de
empresa para a realização dos serviços es"pe'cificádòs büscará/por rnelo^dè todos os mecanismos cabíveis, legais
e possíveis, o atendimento e curnprirhento a tais princípios e a legislação vigente.Orientaré maisproducente do
que corrigir ou punir irregularidàdes,\Com'a .contratação esperarse que o resultado se constitua num auxiliar
eficaz do gestor nos procedimentos de aquisição de bens e serviços e contratações públicas. ,

2.2. Dos vetores:, AAssessoria irá defofmà,preventiva, assessorara comissão de licitacaò, gestores municipais e
demais servidorès, éyitàndò a ocorrência deVatores,qué'possarhn^mp)içâr em prejuizos para a administração, e
assim, ajustar aj ideal aplicação dos fécuysps públic'5s-e'cúmprÍr,rIgdrosamente ao que as leis determinam.
Servirá, ainda, para que seja fornecido tò'do"osuporte técnicòVdejquádo e necessário, no que concerne ao ideal
transcorrer e realização dos atos correspondentes ás.'cohtratacões ha administração pública'municipal, como
também, quanto.aos outros atos correlatos semelha,ntes. ^ ,

i 4*

1

2.3. Da necessidade: Ressalta-se que a contratação e de extrema importância pára,qué de, uma forma ampla,
possaser ampliado o êxito das ações resultantesde planejamento administrativo, por meio de suporte técnico
capacitado, acornpanhamento,.supervisão e auxílio na.tomada de decisões. _ . - •'

2.4. Da especificidade dos serviços: Embora a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA dispusesse da
Procuradoria Geral do Município, observa-se que, por se tratar de matéria altamente específica, a necessidade
da contratacao é latente. Conjuntamente, soma-se o argumento de que o quadro de profissionais hojeexistentes
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. Dacaracterizacao dos serviços como contínuos; Note-se que tal serviçoé caracterizado como continuado
porsua espeficialidade e habitualidade, ou seja, emvirtude dasdemandas diárias de procedimentos, tanto por
parteda comissão de licitacaò egestores, como também porparte dopúblico externo daentidade, a consultoria
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torna-se essencial e corriqueiramente usada, tendo inclusive, muitas vezes prazos a serem c)umpndos em
recursos, impugnações e diligências dos órgãos de controle. Assim, a ausência de profissionais esp&ializados na
área, implica diretamente na possível tomada de decisões que, as vezes, podem gerar sériosipreluízo
administração pública ou na continuidade dos atos desempenhados pela administração. lgualmente\rÇTÕrçãr^^ '̂̂
tal entendimento, quando se demanda de profissionais que prestarão serviços ininterruptamente dcntrCinicíplo,
proporcionando a aplicação de uma ideal rotina da prestação de serviços.

3. DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO

3.1. Para a execução dos serviços objeto deste certame, são considerados trabalhos técnicos de assessoria e
consultoria e atividades compartilhadas, as seguintes:

a) Acompanhamento e apoio, em. conjunto com o setor responsável, às atividades de licitação e aquelas
relacionadas aos contratos administrativos oriundos dós processos licitatórios nas modalidadesIConvite, Tomada
de Preços, Concorrência Pública e Pregão na-formà Presencial e Eletrônico, bern como, nos processos
administrativos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitaçãq,;cphfõnne_p caso; j

b) Assessorar os-servidores-mLinicipais, membros da"ComissãoPennánente de.Licitàção c/ou Pregoeiro Oficial,
quando designado, nas realizaçõés^e.nd cronograma das licitações 'públicas e processos administrativos;

c) Assessoramento na elaboração' dè editais, minutas de^contratos, distratos e termos aditivos e outros atos da
espécie para apreciação da assessória jurídica; " ' ;

d) Subsidiar a publicação, de avisos dê^licitação, térrn'os de horhológaçãò; termos de convocação, rescisão
contratual e termo de ratificação de procedimentos administrativos;- . ;

f Ví - •
e) Subsidiar o setor responsável das secretarias municipais.contratantes nas respostas as impugnações e recursos
referentes aos procedimentos-licitatóriòs;/, .

f) Acompanhamento contínuo na forrhujação de.respòstas^escritas.e eventuais diligências junto à Comissão de
Licitações, bern|como defesa técnica^nos proçessoV-dèlPrestações dérÇontas de Gestão junto aos Orgaos de
Controle Externo -TCE eTCU, além''dé fomadã_de cóntas"especiai^^^^^^

g) Acompanhamento nas informações prestadas junto.ao'SÍstema dé Informações Municipais..- SIM, através de
sistema informatizado fomecido pelo município; ^ ' l

I

h) Apoio na utilização derecursos detecnologia da comunicação e Informação para realização deprocedimentos
licitatórios; j • ,/

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

j) Assessoria e consultoria junto ao cadastramento de fornecedores do municipio.

4. EQUIPE TÉCNICA

4.1.01 (um) profissional de nivel superiorcomconhecimento em Licitações e Contratos, através da apresentação
de curso de licitação e contratos; 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 e contratos.

Página 14 de 36



• PF(EF.eiT'U»A -OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SAO JOÃO DOS PATOS- MA

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

Secretaria Municipal de Administração

5. CARGA HORÁRIA

5.1. 01 (um) profissional de nível superior, terá uma carga horária presencial mínima de 32 (trin
horas/mês para prestação deserviços pordemanda consultiva, além deoutras demandas via correio ^etronico
(e-mail) ou de forma convencional via consulta escrita formalizada pela contratada;

5.2. 03 (três) profissionais técnicos terão uma carga horaria mínima de 120 (cento e vinte) horas/mês, para
prestação de serviços de forma presencial no local indicado pela Contratante.

unicefis>

PRESENCIAL: Acarga-horárla presencial refere-seà prestaçãode serviços de forma presénciàl no local indicado
pela Contratante. / ' * .

/ . - i

NAO PRESENCIAL Acarga horária não presencial refere-se a demanda consultiva prestada por escrito através
de correio eletrônico.(e-niail), de forma convencional.via Consulta Escrita formalizada, via telefone, chat de
mensagem, ou òutro recurso de tecnologia da,'Comuhiçáçâp,.e informação, que sera ilimitada e em tempo
integral, prestada pela contratada em local Índ|ca'dò;pela/cont"rátante. Os serviços não presenciais em tempo
integral de consultoria serão.prestadosíerhflocal indicado, pèlà^cpntratada, sem limite de quantidade para
realização de consultas a serém féitas.pprservidorerdo Município, decprrentes^de.^dúvidas suscitadas em face
de fatos supervenientes, d'eWndo>toda'e qualquer orieritaçâo ser,\'dada .preferencialmente no formato de
parecer, somente por proflsslõnais.dévídamente habilitados, eem õbséryânclâ^ao*que prescreve oinstrumento
convocatório/edital eseus anexos:Ví . \ --.J'"V",'i i

6. DO LOCAL DAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS „
I

•A '
' i <

h/'
6.1. Os serviços (contratados deverão-ser-prestados-no-MuriÍcíi3iò clê"Sâb-Jbão dos Patos/MÀ e/ou conforme
determina o Termo de Referência/Projeto Básico, correndo todos.os eventuais custos relativos a passagens,
hospedagem, condução, deslocamênto,'àlimentação, seguros e{derrials'.despesas hecessariás a execução dos
serviços às expensas da Contratada;1/ //' '•".'•'r' !

I —I \\ f" ' ' I
6.2. Poderá a Prefeitura Municipal,dé:SãoJpâò^dos_Patòs/MÂ, eventüalménte, requisitar o deslocamento de
advogado da Contratada para atüáção>:em' ouiráruhTdãdeJ.edejatIyai~q'u^ então custeará as despesas
decorrentes. ; i ?\r*"" i~ íí íK.,'-' \

• j7. VALOR ESTIMADO EESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS'

7.1. SECRETARIAS/UNIDADES GESTORAS"
i ' " c •
l • .'

Secretaria Municipal de Administração . _
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal deSaúde

Ovalor total estimado para execução doobjeto dopresente Projeto Básico é de RS 237.600,00 (Duzentos e trinta
e sete mil e seiscentos reais), tendo porreferência os preços constantes da pesquisa de preços realizada.

7.2. PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS E PREÇOS ESTIMADOS

1.Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases doProcesso ücitatório: fase interna oupreparatória; fase externa; duração
de cada fase, burocracia dos processos llcitatórios; perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos,
elaboração de projeto básico/executivo, quando for ocaso; elaboração do termo de referência (pregão), quando for ocaso.
2. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo e no Procedimento da Licitação: aplicabilidade das modalidades de
licitação; regimes de execução; modalidades de licitação; dispensa e Inexigibilidade de licitação; habilitação nas licitações;
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registro cadastral de iicitantes; procedimento e julgamento das licitações (classificação e desclassificação Sas propostas,
revogação e nulidade da licitação). l _
3. Assessoria e Consultoria Técnica nas Definições do Objeto; compra, contratação de obra, contratação <le*seTÇTçc5u
alienação, locação, concessão ou permissão, dispensa e inexigibíltdade(em que situações poderão ser usadas,
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 Consultoria Técnica no Processo de Habilitação das Empresas: registros cadastrais; obrigatoriedade das
empresas manterem as condições de habilitação em todas as etapas do processo.
6. Assessoria e ConsultoriaTécnica no Sistema de Registro de Preços: 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 sessão pública presenciale eletrônico; ó 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 ò contrato; vigência dos contratos; Aplicabilidade da Lei Çomplernentár n°123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complementar n' 147/2014, peculiaridades na habilitação; .regularidade fiscal; direito de
preferência e demais serviços pertinentes à área de licitações públicas,é contratos.

8. Assessoria e Consultoria Técnica no usodó SÃCOPl'aijmentação e acõmpanhamento doSACOP TCE/MA.
9. Fase interna e externa segundo 0 Decreto nS Í0.Ò24/2019r:..*''' i
ITEM 1 DESCRIÇÃO K 'r^,.Und Quant. V. MENSAL V. TOTAL

01

Contratação de '̂'empresa-especiálizáda para.prestação dé^
serviços dé cohsultoria"^\emi<'ücltações e Contratos
Administrativos "-pará í/, á\^secretaria-^municipal de
Administração durante d exe'rcício'̂ de 2021 \V,

*"•

Mês
• f

.A /•'

j.

í
R$ 6.600,00 R$ 79.200,00

02

Contratação de empresa'especializada'''para prestação de
serviços de consultoria.^''^em Licitações e Contrátos-
Adminlstrativos para a'secretáriã muriicipal-de'. Educação
durante o exercício de 2021 •

^ 1' (

Méis'
i \

' !

' 12

1

R$6.600,00
i

1

R$ 79.200,00

03

Contratação de empresa especializada para prestação de^^-
serviços :de 'Consultoria\'jem\\Liçitações e Contratos.
Administrativos para~a7'sêçretariá/imunicipal de Saúdej
durante o exercício de 2021' - i/'

; 1

J-?-

i
1

R$ 6.600,00 RS79.200,00

1 ' '--TOTAL -y '̂ >..->',7 /";•••' R$ 237.600,00

8.FORMA DE CONTRATAÇÃO i í C .>-'

8.1 AContratação será realizada por melo de licitação na mòdálldadé Tomada de Preços, do tipo menor preço
por item. ' ,

i ' .

9. DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO: /'

9.1. Além dos serviços de consultoria e orientação, previstos noitem 7.2acima, a empresa contratada deverá
prestar serviços cie treinamento deservldores_da Prefeitura Municipal deSão João.dos Patos - MA, encarregados
de realizar os serviços pertinentes ao objeto e demais tarefas necessárias ao bom funcionamento dosserviços
Administrativos.

10. DO SUPORTE TÉCNICO:

10.1.Aempresa contratadadeverá prestar os serviços constantesdo Item 7.2 deste termo.

11. FORMA DE PAGAMENTO:

11.1 Opagamento será efetuado no prazo deaté 30(trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, desde quenão 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
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regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívl
União e Seguridade Social; Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Se
Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa
Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa de Débitos e Dívida Ativa Estadual e Municipal, diretament
que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar oTTõme
Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações
futuras sem a anuência das partes interessadas.

12. PERÍODO DE PRESTAÇÃO-DOS SERVIÇOS - - ---

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

13.1. DAS REPO^SABILIDADES EOBRIGAÇÕES DAS PARTES
j '

13.1. Caberá à CONTRATANTE:, !

a) prestar informações e esclarecimentps ['pértihentes -ej. necessários que venham a ser solicitados pelo
representante da CONTRATADA;
b) atestar o recebimento dq òbjeto contratado, rejeitando-ò caso não esteja de.acordocom as especificações
trazidas neste Termo e na.Minutà do.Contrato; • i '
c) efetuar os pagamentòs-à* CONTRATADA-conforme'previsto neste'Termo, após o cumprimento das
formalidades legais. "• \
13.2. Caberá à CONTRATADA: ;
a) respeitar as normas e procedirriento de controle interno, inclusive de acessoàs dependênciasdas unidades da
Prefeitura Municipal de SãoJòio tíos Patos - MA. -' . '
b) prestar os serviços cotados em estrita conformidadecom as especificações exigidas neste Projeto Básico;
c) iniciar a execuçãodos serviços no prazomáximo de 02 (dois) dias,contados da data de recebimentoda Ordem
de Serviço/Notajde Empenho;;.-"..^^ í
d) Assumir ocompromisso e àresponsábilidáde pela guarda do.tptài sigilo sobTe asinformações obtidas no curso
dos trabalhos, ficando, sob as pehas''da lei, impedida de diyülgar e/ou utilizar em proveito próprio e/ou de
terceiros toda e qualquer informação relacionada com a contratante; ' .. -
e) Providenciar! a imediata correção "dás'ajterações.^-dèficiências^/e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante; ^ •
f) Arcar com eventuais prejuízos causados à, '̂contratante e/oü a^ térceíros, provocados por ineficiência ou
irregularidade cometida porseus empregados ou prèpostòsenvolvidos na execução do objeto;
g) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução
contratual, não sendo mantidos quaisquer vínculos de natureza trabalhista entre os técnicos da empresa que
vier a ser contratada e a 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. j ,

14. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

14.1. Orecebimento doobjeto ora licitado dar-se-á de acordo com o art. 73,1, "a"e "b"da Lei n^ 8.666/93.

15. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

15.1. Local daprestação dos serviços: osserviços serãoprestados pela empresa contratante, através profissionais
capacitados, de nível superior outécnico com capacitação em licitações, na sede da Prefeitura Municipal deSão
João dos Patos - MA.

16. PERFIL DA EMPRESA A SER CONTRATADA:
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16.1. Natureza jurídica; pessoa jurídica.

16.2. Especialização: a empresa deverá ser especializada na prestação de serviços de assessoria ^ consultoria
para órgãos públicos, na área de controle licitações e contratos administrativos, o que será
mediante demonstração deexperiências anteriores emtrabalhos para órgãos públicos, demonstraça
de capacitação concluídos em áreas relacionadas aos serviços a serem prestados.

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

16.4 Os integrantes da equipe técnica deverão possuir vínculo formai com a empresa prestadora, seja como
sócios, empregados, contratados ou associados. i

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO i..'03 Sec. Mun. de Administráçãó"e:Flhanças/'
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.j^ÕSOl Sec. MLimidè^Âdmlnistraçãq.êtFinanças . •
28 843 0021 2.009 Manuténçãõ.;dàs Ativida^ da Secretaria dé~'AÍministraçãoJ'e"Finanças
3.3.90.39.00 Outrqs serv. d^erc/pessòajürídica i ^ ' Kv / •

ÓRGÃO 06 Secretaria r^uhlcípai de Educação /"/'i\
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601\SecretarÍá Muhicipal-dé^Éducação'• v'
12 122 0005 2.023 Manut. das Atividades.da Secretaria^de Educação^ j;)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica" t ji.

' 1P 1 •"ÓRGÃO |... 07 Secretaria Municipal.de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: p701;Sêçretária.MunÍcipal deSaúde~J //
10 122 0003 2.034 Manut. ef:u_nçionaménto ^ Sec. Mun. de Sáud'e_ J/í 'a-I'] '
3.3.90.39.00 Outros serv. de tèrc.\pessoa júrídica" "v V'/ /i

(r- em 15 dé janeiro de 2021.

areio

d|-Roc^ Santos Teixeira
Secretária Municipal de Edu~caçâ'õ

Portaria ns 002/2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras

I'

i V} •

liveira Lirria '

^niclpai de Saúde
^d^ian9 007/2021

unicef#
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021

ANEXO II

DECLARAÇÃO DO LÍCITANTE

unicefí^

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei n" 8.666/93, declaramos ter
recebido da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, os documentos referentes àTomada 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 Consuitoria Técnica Administrativa nas áreas de Licitações e Contratos para atender as diversas
secretarias do Município de São João dos-Patos - MA.—

Declaramos, ainda; tertomado conhecirnento de todas as informações e condições para ocumprimento das
obrigações pertinentes áo objeto da licitação. - • S

I ' ' ''
Atenciosamente ' ' 'r,-rt >'

i " ív/ -• !
Licitantè: '..L\\.C.l..T!:v...v.'!:2<^ '
Data: ..1 ^6 i

í />/ " ••'y ;\ '̂V iip.... <ii ;'.i 1 '
j |\Ássinatüra \uí í

Nome e Função: ^• !
!• - iiíH'- • '71-,- !h; •

CPF:..J...': Iu:l • í
Fone/Fax: V" /]" C--' •' ^

i Vo.v\ •

OBS: Todos os Documentos, de Habilitação que possuarrí" modelo eaProposta de Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papel timbrado do proponente.

Página 19 de 36



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO 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

TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021
ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

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

Prezados Senhores,
' íV.- * -

I -
j <'

j 'i* ^

'

' '

unicefç?;

A (empresa) ^ .^por-seú-representante legal,'qüé"está subscreve, credencia o Sr.
portador do RG N?: /'-Nedo CPF . para représentá-la perante

a TOMADA DE| PREÇOS em referência,•'butoVgandó, 'poderes para \rubricar as Propostas Comerciais, a
documentação, apresentar reclamações, impuenacões,'rehunciaY a prazos: recursais e assinar atas, perante a
Comissão Permanente de Licitações, êmnijúalqúef fase 'db processo Licltatório e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da representada; |

í •' \ 'í
•'í I,

í 1Atenciosamente;
'r V*"'"' \
í '/ -

- »'yf .'

rcr''7-O'^•— \v- '

^ (assinatura dp representante legai.da proponente, nome, cargo
j e identificação em papel timbrado.da empresa devidamente identificado.)
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EDITAL DE LICiTAÇAO

TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021
ANEXO iV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA

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

Prezados Senhores,

unlcefi!?^

A empresa

Vsediadá"em

. -v" - -
inscrita no CNPJ N^:

í,

legal o(a) Sr.(a), Carteira de Identidade-N^l f /.' ' i
.2 i.pòr intermédio de sèu representante

e do CPF N2:

! , DECLARA,-qúè'a empresa''atende a todos os requisitos'dé habilitação, berh como apresenta
sua proposta com indicação do objeto """ —' ' —3jeto e do preço oferecido; os quais atendem plenamente ao Edital.

>

\\\\ (local). de -r»-v'de
\ \\\ , ]/ í., //; . / 5

14:

vüj'

' (assinatura do representante legal da proponente, nome, cargo , -
1 e identificação em papel timbrado daempresa devidamente identificado.) -
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N9 01/2021

ANEXO V

unicefí^

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIM DO ART. 78, CF/88. \

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

Prezados Senhores,
!

• * 4* . \ ^ •

V-;--

Aempresa í..>. ^signatária, inscrita no CNPJ sob o
N9: 1 sediadrfia! (endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da Lei^que não'*possul 'no'seü.^quadro .de pessoal, rnenor de 18 (dezoito) anos em
exercíciode atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como hão utilizapara qualquer trabalho ou atividade,
menor de 16 (dezesseis) anos, excéto''há"condiçãò"de"aprendÍz, a partif de 14 (quatorze) anos, èm conformidade
com o inciso XXXlll do art. 7s, da Cqnstituição Federai e com à- Léi^Nfi^g.gSA/SS. '

iWi U

Nohie,da,cidade (Estado), de dé ..).'
V"-> w r/i. ' '

^ .'V- .
V . V _r--'

'4' • - - '

/.v;

(Nome e assinatura do representante legal da empresa)
(N2: da identidade do deciarante)
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DEPREÇOS N201/2021
ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE
FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.
REF. TOMADA DE PREÇOS N9 XXX/2021.

Prezados Senhores,

' 1

unicef'^^

Aj signatária-'dà^ presente •• na -qualidade, 'de-Representante Legal, da Empresa
! •i-\\' "f declara; sób as penas^dalèi, nos termos do parágrafo 29 do

art. 32 da Lei 8.666/93 que; após'.ò seu cadãistramehto^jnênhum fato'ocorreu que inabilite esta aparticipar da
TOMADA DE PREÇOS NSXXX/ZQZL;.. . . ' ' " • ' ' ' '

•Localè data-'—

Nome da empVèsè é de seu Rèpresentàhté Legal,^com a^dèvida
Qualificação (sócio, proprietário ou prócúrador e ábinatura);

LJ.
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Prezados Senhores,

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 01/2021

ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

unicefClí

Apresentamos a seguir nossa proposta de preços para Contratação de empresa para a prestação de
serviços de Consultoria Técnica Administrativa^rias áreas de-Licitações e-Contratos para-atender as diversas
secretarias do Município de São João dos Patos - MA, de acordo com a planilha de quantitativos apresentada,
abaixo: / • '

1. Assessoria eXonsultoría Técnica nas Fases do Processo Licitatórlo; fase Interna ou preparatória; fase externa; duração
de cada fase, jburocracia dos processos licitatórios; perda de recurso orçamentário e financeiro; princípios básicos;
elaboraçãode projetobásico/executivo, quandofor.o.ca5Ó;'el,aboração do termo de referência (pregão), quandofor o caso.
2. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo e'no Procédirnènto da Licitação: aplicabilidade das modalidades de
licitação; regimes de execução; modalidades'de licitação; djspensá'e inexigibüidade de licitação; habilitação nas licitações;
registro cadastral de licitantes;'proçedim'ento'é'']ulgamentb dâs'liciUçõès'(classificação e desclassificação das propostas,
revogação e nulidade da licitação).'" —; i..
3. Assessoria e ConsultoriaJTécnica^nas.Definições do Objeto; compra; contratação/de obra, cor^tratação de serviço,
alienação, locação, concessãoVu permissão, dispensa e inexigíbilidade (eniquesituações' poderão ser usadas, formalização
doprocesso, prazos, ratificação peia autoridade competente; etc.j. /' '•'/ *
4. Assessoria e'Ccn5UÍtoria Técnica nas Modalidades de-LÍcitação; como escolher a melhor modalidade de acordo com o
objeto a ser contratado; como calcular o valor do contrato para frâ''cionar a,despesa.
5. Assessoria e Consultoria Técnica no-Processo-de Habilitação das Empresas: registros cadastrais;^obrigatoriedade das
empresas manterem as condições de habilitação.em.todas asietapas.do processo. > i
6.Assessoria e Consultoria Técnica noSistema de Registro de Preços: nasmodalidades concorrência e pregão.
7. Assessoria é Consultoria Técnicamo^uso.do Pregão: formas de.réallzar,'pregão presencial e eletrônico; base legal;

I — I f ^ I '

procedimentosida sessão pública 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 dadas pela Lei Complementara* 147^/2014,^pecLiliaridades.na habilitação; regularidade fiscal; direito de
preferência e demais serviços pértihe'hteS;à,áfea:^-Iicitaçõès,públiçás'e contratos.

8. Assessoria è.Consultoria Técnica.nõ'uso do SACOP:'ar[mentaçãp é acompanhamento do SACOP TCE/MA.
9. Fase Internale externa segundo o Decreto n^ 10.024/2019»^--
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO

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

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços,„de._consultoriai. em..:.Licitaçõ.es .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 R$ 6.600,00 R$ 79.200,00

12 RS 6.600,00 RS79.200,00

12 RS6.600,00 RS79.200,00

R$ 237.600,00
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ESTADO DO MARANHÃO
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CNPJ Ns 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

BAIRRO:

TEL:

02 - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO:

AGÊNCIA:
CONTA-CORRENTE:

FAVORECIDO:

CONTATO:

CEP:

FAX:

CIDADE/UF:

03 - CONDIÇÕES pE PAGAMENTO:
04 - VALIDADE DAPROPOSTA: mínima de 60 (sessenta) dias.
05 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) Meses
06-VALORTOTAL DA PROPOSTA: -

Município (sede da empresa) de ('-•••dé--
t .-y !-•• jr

- i

' ' 'í' 1 \V''' ' .

' \ >

í:?

'à-Tr
.V/::

si'',"' ' \
' • > V ..M' • I

'• Ví- >•" \

\ •" /

l' //' ,

11

*//' •.

C\\

unicefí®
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NS 01/2021
ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

unicefíísí

folha"

Sr(a) portador(a) da Carteira de Identidade n2 e do
CPF n9 residente e domiciliado na declaro sob as
penalidades da lei, que a empresa CNPJ n2

localizada na está em pleno funcionamento,

sendo o local 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;

Licitante:

Data: ...1.

í"" vi
Nome e Função: ........
CPF:....!
Fone/Fax:

% V * • « ;

-- i

iVV . i\/u

" (•/;.
' I í

l.Í' .
.-o >j ' I P'V

_^í^\\AssInatura„ -
^ Vl^ í -1' .- •_3.. ''

• -

r -• -

' i i

OBS; Todos os :Docúmentps de Habilitação que possuam niôdelo e a froposta de Preços deverão ser
apresentados, obrigatoriamente em papel timbrado dó proponente. ,

Página 26 de 36



PREFeiTUfiADE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
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EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NS XXX/2021

ANEXO IX

unicef'^^

MINUTA DO CONTRATO NS XXX/2021
TOMADADE PREÇOS N2 XXX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0501007/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

• MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA EAEMPRESA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSuLtORIA TÉCNICA
.ADMINISTRATIVA NAS ÁREAS- DE| LICITAÇÕES E

PARA ATENDER !AS DIVERSAS

• . SÉG^ÉTARIAS DOMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
5 - MA.-.'C-/ - •

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA,|loçalizada hatAyénIda Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP
65665-000-São João dos Patos/M^, atravésda Secretariá Municipal de// í''-- " ' ,
inscrita no CNPJ sob ns xxxxxxxxxx'>ó(xxxxxxxxxxxxxxxx)d(x. neste ato'representada oor :

i I ' 'l I , -1 '
secretário(a) muriicipal de • • . ' " portador do'-CPF nS XXX.XXX.XXX-XX, doravante
denominada CONTRATANTE, e comsede;e endereço ná L'.;.?..';..., n2 município de

, inscrita nó CNPJ sobo n2 "neste ato represèntadá pòr l...'..'. brasileiro,| portador do CPF
n.s doravante denomÍnada-60NTRATADAr~-celebrarn--o-p"resente CONTRATO, resultante do

1 ; 11 ' • " Ti f I I
procedimento lícitatórío na modalidadeide Tomada de Preço, tonstantes dos autos n® TP-XXX/XXXX, com a
finalidade de reger a relaçioTdeldjreitos.e'obrigações entre á; PREFEITU^RA e a CONTRATADA, nos termos
dispostos na Lei 8.666, de21:06,93 e.süas^alterações, e segundo'as cláusülas e condições seguintes:

! 'u1' ' " "A"". ' i
! v\ .'s. > ,

TÍTULO I • DO OBJETO .7-. • • . V
j /r-A-yy.':. í

CLÁUSULA PRIMEIRA -£dnstítU!"pb]etó:a'Contràteç_âo''d^ empresa para a prestação de serviços de
Consultoria Técnica Administrativa nas áreas-de.Llcitações;e:Gohtratòs para atenderas diversas secretarias do
Município de São João dos Patos - MA, conforme éspecifiçaçõ.es~constantes do Anéxo l/ parte^integrante deste
edital. i •-;

CLÁUSULA SEGUNDA- 0{s) serviço{s), especificações, quantidades e preçosencontram-se definidos na Tomada
de Preços TP-XXX/2021.

TÍTULO II- DOSDOCUMENTOS CONTRATUAIS E DAORDEM 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"01/2021e seus anexos;

Parágrafo Segundo - Proposta da CONTRATADA e seus Anexos nos termos expressamente aceitos pela
PREFEITURA.
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Parágrafo Terceiro -Ocorrendo qualquer dúvida de interpretação, ou divergência deste Contrato cot^ quais
dos documentos mencionados no "caput" desta cláusula, ou destes últimos entre si, prevalecerá e
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 deverãoser executados no Município de SãoJoão dos Patos/MA, através de
visitas periódicas, bem como de acordo com o estabelecido no Projeto Básico.

^uaisqi

CLÁUSULA QUINTA - Não Será admitida a subcontratação, em nenhuma fase dos serviços objeto desde
Contrato. ''' \

/
TITULO IV- DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEltURA i

f - \

CLÁUSULA SEXTÀ-A PREFEITURA obriga-se a cumprij.ps termosdesteContrato e, ainda, efetuarospagamentos
das faturas nos [jrazos estabelecidos. ^. '--'i ;

TÍTULO V- DAS ^OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ™} ~
! '-í c \v.' ' "1 .,,1 1
! -.'-li-' ^

CLÁUSULASÉTIMA-Constitui obrigação da CONTRATApÀ/.além de òutras previstas no presente Contrato e nos
documentos que o integram manter durantes'toda„a;'execução dq'Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas ás condições dé habilitáção e qualificação exigidas no processo Ücitatório.

CLÁUSULA OITAVA - AÇGNTRÀtÁÒA'õbriga-s'e a cumprir todos òs direitos trabalhistas dos empregados
contratados, inclusive o cumprimento de^normas atipentés á^sàúd.è,-higiene e segurança do trabalho.

CLAUSULA NONA - Disponibilizar todos os recursos necessários à conclusão dos serviços. i
í ' • >-' r - •( /• í

CLÁUSULA DÉCIMA-Arcar comas despesasdé mobilização e desmobíiizaçãó de materiais, quandofor o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -A.CONTRATApA nâo poderá;.salvóprévia è expressaautorização por escrito da
PREFEITURA, ceder o Contrato ou parte dele7b^.como a'qi^qüerjtítulo;.transferir benefícios ou interessedo
mesmo,sendo ainda,vedado a subempreltadps..T".'-' M '

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Arcar com todos os irhpostos e^taxas incidentes sobre a osserviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Assumir Integral responsabilidade pela adoção detodas asmedidas desegurança
necessárias à execução dos serviços, objeto deste Contrato,, e será a única responsável pelos acidentes que
porventura venham a^ ocorrer cojji seu' pessoal ou terceiros, inclu^ve 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-A CONTRATADA executará osserviços objeto dopresente Contrato, rigorosamente
de acordo com os termos deste Instrumento e seus anexos.

TÍTULO VINDO PREÇO
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CLÁUSULA NONA ; Óvalor total desta contratação é de R$

unícef^

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os preços contratados são aqueles discriminados neste Contraip,^VoriTor
Proposta da CONTRATADA, nos termos expressamente aceitos pela PREFEITURA.

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

CÁUSULA DÉCIMA OITAVA • Ospreços estabelecidos neste Contratosão firmes e irreajustáveis.

TÍTULO VIII - DOS QUANTITATIVOS E VALORES —

n

orme

eia oir"

1. Assessoria e Consultoria Técnica nas Fases do Processo Licitatório: fase interna pu preparatória; fase externa; duração
de cada fase, burocracia dos processos licitatórios; perda de recurso orçamentário e financeiro;'princípios básicos;
elaboraçãode projetobásico/executivo, quandofor o caso;ejaboraçãodo termo de referência'(pregão); quandoforo caso.
2. Assessoria e jConsuitoria técnica no Processd^é;no'-Pr6çedimento da Licitação: aplicabilidade das modalidades de
licitação; regimes de execução; modalidades.de iicitaçãò;'dispensa.e.inexigibiiidade de licitação; habilitação nas licitações;
registro cadastrai de licltantes; procedimento'e'júig'amento;dás""licItàções'(classificaçlo e desclassificação das propostas,
revogação e nulidade da licitação). -õ •
3. Assessoria e Consultoria Técnica nas Definições do.Objetò: compra,"contratação ÍJe,obra, contratação de serviço,
alienação, locação, concessãôou pèrrnissãò,-dispensa'e inexigiblildade (emque sÍtuações:poderão ser usadas, formalização
do processo, prazos, ratificação pela autoridade competente; etc.). ' •• •'' - !
4. Assessoria eConsultoria Técnica^nas Modalidades de licitação: como escòifíer a melhor modalidade de acordo com o
objetoa ser contratado; como calcular o valor do cjintrato párafracionar a despesa.
5. Assessoria e Consultoria Técnica no Processo de-HabÍlÍtáçãO'das Emprésas::r;egistros cadastrais; obrigatoriedade das
empresas manterem as condições de habilitação.em todas as etapas do.prqçessò. '̂ \
6. Assessoria e Consultoria Técnica nbSIstèma de Registro de Preços: nas.modaiidádes concorrência e pregão.
7. Assessoria e Consultoria Técnica no uso do Pregão: formas de realizar, pregão presencial e eletrônico; base legai;
procedimentos dasessão pública^^présenciafeiéletrônico; o queé vedado°ao pregâo;.vantagens e desvantagens do pregão;
obrigatoriedade ide usar o pregão; contratos administrativos; em qué.sitüação a administração éobrigada afirmar contrato;
instrumentos que substituem o cohtrato;iyígencia'dos contratos; Apilcabilidade da Lei'Complementar'n''123/2006 e suas
alterações dadas pela Lei Complerhéntar..jn'-'147/2014,^peculiaridades/na-habilitação; regularidade fiscal; direito de
preferência e demais serviços pertinéntes:à,ária de licitações públicas erçóntratps.^ ' :•

8.Assessoria e Consultoria Técnicainojuso doSACOP: alimentaçãò e acompanharnento do SACOP TCE/MA.
9. Fase internae'externasegundo o Decrétò"nBTÕr024/2019.-. --^
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO
Contratação de empresa especializada pará 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$ 6.600,00 R$ 79.200,00

12- RS 6.600,00 R$ 79.200,00

12 RS 6.600,00 RS 79.200,00

R$ 237.600,00

TITULO IX - DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Os recursos crçamentárics correspondentes a esta Contratação estãono 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.: 0601 Secretaria Municipal de Educação
12122 0005 2.023 Manut. das Atividades da Secretaria de Educação

ÓRGÃO : 07 Sêcretaria Municipal de Saúde i
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701Secretaria Municipal de Saúde
10 122 0003 2.034 Manut. e Funcionamento da Sec. Mun. de Saúde

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

TÍTULO X- DO FATURAMENTO , - - >'j; ,

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Osdocumentos de cobrança serão'os a seguirdiscriminados,

a) Nota Fiscal/Faturas emitidas pela CONTRATADA. ; •••"
TÍTULO XI - DA CONDICÃO DE PAGAMENTO . ,

I ''

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- Os .pagamentos-dos serviços serãò^efetuados conforme definidos pela
CONTRATANTE, rnediante a apresenfaçãb-da Fatura/Nota Fiscal; conferida ,e atestada pela CONTRATANTE, em
conformidade com o Anexo I. ^ — — -

i :
§ 12 Os serviços'serão realizados; a critério da Contratante com base no projeto básico aprovado, contados a
partir do início efetivo dos 'servÍçòs,,"considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos
satisfatoriamente no período. Entendèrri-se còrho serviços concluídos satisfatoriamente aqueles formalmente
aprovados pela Contratada dentro do prazo estipulado. — '" - . - -

§ 22 o pagamento será efetuado nb prazo de,até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, desde quenão haja fator impeditivp provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota
Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem dè Serviços e das certidões de regularidade fiscal: Prova de
regularidade relativa à Certidão Conjunta Negativa de-Débítos 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 fornecedorapresentar no ato d^contratação, pára o que deverá, na oportunidade, informar o nome do
Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo 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 prazo de 48
{quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

§ 42 O prazo será realizado conforme Anexo I apresentado pela empresa em conformidade 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 em toda a área abrangida pelo serviço prestado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - A qualquer tempo a Contratante poderá
exigir quaisquer obrigações legais impostas pela legislação trabalhistas e normas atinentes ao trabalho.

FOl-W^
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§ 12 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente a^ndidas
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.- - - • - --- -

§ 42 A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is)credenclado{os) ou por Comissão
Fiscal.

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

TÍTULO XII - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA ' , !
( _ íci

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Em-çaso^de atraso" no pagamento, efetuado-pelo CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRATADÀ,, esta'fará" jus-à compensação financeira na fórma dé atualização monetária do
respectivo valor; na qual poderá'incidir juros moratórios à.taxa de 6% {seis por cento) ao anò, equivalente ao
índice de0,0001644, "pro rata die;'u"'"j' .

i - '1 •
PARÁGRAFO ÚNICO - C_aso o pagarhento devido seja antecipado peloiCONTRATANTE, o respectivo montante
poderá sofrer desconto proporcional,~nas mesrhas condições estabelecidas na Cláusula Nona.

i 1' . ' I
TÍTULO XIII - DO PRAZO EVIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - Ò.presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da assinatura deste
instrumento Conforme prevê'o art. 57, inciso II, da Lei Federal'n.2 8.666/93, à prestação de serviços a ser
executada de forma contínua, poderão Ter sua"duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
a obtenção de preços e condições mais vantajosas a.Administração Pública, limitada a sessenta meses. Portanto,
desde que haja interesse de ambas" as partes em prorrogarão contrato por esta licitação desenvolvido, e, seja
notório o real desenvolvimento da qualidade de.ensino itnplanta'da'̂ no município, nada obsta por esta prática.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - O presente Contratovigoraráaté 31 de dezembro do exercício financeiro vigente
a partir da data de sua assinatura.

!

TÍTULO XIV - DA;MULTA EPENALIDADE

CLÁUSULA VIGÉSÍMA SÉTIMA - Atrasos não justificados no prazo de execução dos serviços sujeitarão a
CONTRATADA à multas de 0,16% (dezesseis décimos por cento) por dia de atraso, sobre o 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 o Contratado, à aplicação de sanções
Administrativas, previstas nos incisos I a IV do artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
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TITULO XV - DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR

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

unicefíís?

folhan

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^ Parágrafo Primeiro deverá conter a caracterização dos
serviços e as justificativas do impedimento que alegar, fornecendo à outra parte, corn a maior brevidade, todos
os elementos comprobatórios e de informação, atestados periciais e certificados, bem como comunicando todos
os elementos novos sobre a evolução dos fatos.ou,éverito^yerificados e invocados, particularmente sobre as
medidas tomadas ou preconizadas para^réduzir:as;cohsequênci^s desses fatos ou eventos, e sobre as

contratuais.possibilidades de retomar, no.todo ou emparte,o'cumpriménto.de jsuas obrigações c

TÍTULO XVI -DAÍRESCISÃÕ '̂/^y^ \i
CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - O^presente jÇontrato, |alérn do estabelecjdo na Cláusula supra poderá ser
rescindido de acordo com o previsto na Lei 8.666/93, acarretando,as conseqüências previstas no artigo 80 da
citada Lei. ( : \ : '

Parágrafo Primeiro - A rescisão será determinada-por ato unilàteVal-è comunicada por escrito, à CONTRATADA,
nos casos enumerados nos incisos,l a'XII eXyil do artigo 78da Lei 8_.666/93^ésuas alterações. ;

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - No bsò^dé'rescisão do Contrato, a CpNTRA-rADA:fica'rá sujeita às penalidades deste
Instrumento e às conseqüências descritas ho Artigo80 da Lei'8.666/93'e suas alterações.

TITULO XVII - DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ACONTRATADA-é vedado:prèstár-lnformações á terceiros sobre a natureza
ou andamento deste Contrato, fazer publicidade, poh qualquer meio de divulgação, relativo ao objeto deste
Instrumento, salvo com autorização, por escrito, da, PREFEITURA, que deverá ter cohhecimento antecipado da
matéria a ser publicada. /

I . "
TÍTULO XVIII-DA LEI APLICÁVEL "

CLAUSULA 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 doutrinas aplicáveis
à espécie, e à legislação sobre o Plano Real.

TÍTULO XIX - DAALTERAÇÃO 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 - ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçõeslcontratuais,
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços até o limite de s-^StvTntee
cinco por cento) do valor do Contrato, em decorrência da eventual variação das quantidades c3w»-S6rviçus
constantes da Planilha Contratual de Quantidades e Preços, bem como em razão dos serviços extras que
porventura se façam necessários.

TÍTULO XXI-DO FORO ,

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - As partes integranteselegem o Foro da cidade de SãoJoâodos Patos/MA, para
solução de qualquer questão oriunda dOfpresenteContrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

unícefiês?

Epor estarem, assim, justas e contratadas
e forma, e para um só efeito.

• ' I '"í '> /' y"
SãóJoão dos Patos/MA,

•. '

as", as partes ássiha"m o-presente Contrato, em 2 (duas)Ivias de igual teor

' |

'de
A

Víi;
UV ' CONTRÃTANTE ' ^ ^

- ' • . i.
'A-

- V -
r • V\ "

-CONTRATADA

'• i*'

ír^fS: v-_
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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DEPREÇOS N2 XXX/2021
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

unicef(âí

sediada na

R.6. ns . CPF ns

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

, DECLARA, para os fins do disposto na Lei
Complementar n® 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra
como:

•MICROEMPRESA, conforme inc. Ido art. 3® dá Lei Còmplernéntar n® 123/2006.
•EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc: irdo"art; 32:da'Léi;Compiementar,n2 123/2006.

Alicitante D,E GLARÃ, ainda, que nãose enquadra'em qualquer das hipóteses de exclusão no§
4 do art. 3® da mencionada leij íestándo,aptá,-portantp,''a èxercer b direito' de-preferência como critério de
desempate no procedimentoHcitatório da TOMADA DE.RRE^ÇOS em epígrafe,'reaIizado pela PrefeituraMunicipal
de SãoJoão dos Patos/MA. ^ \ V ;

f OBS: ASSINALAR COMfx" UMA DAS OPÇÕES

'Ti (local e data por extenso) ; , .
V•, r. • • i

K. * 1 *r.

/-1''"
Í.Ví.. / !í

(nomedá empresa) //
(nome éáss^nàturá do rèpreseTítalite legal ou procurador)'
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TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/XXXX
ANEXO Xí

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

unicef5?á?

OBJETO: 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.

;^REFERÊNCÍA: Processo n2 XXXXXX/XXXX
- LICITAÇÃO: Tomada de Preçosn2XXX/XXXX

CONTRATADA: .

APrefeitura MunicipáJde^São João dosPatos/MA, pormeipdaSecretaria Municipal de.
vem, através do presente terrnò,^,fofmalizar..o-TERMO DE RECEBIMENTO-PROVISÓRIO da entrega do(s)
serviços abajxò réiácionados; reférentè aTomada dejPrèços em cumiDrlrnento ao disposto no art. 73 da LeiFederal n9 8j666/93. • '

A Secretaria Municloardé "" " (órgão requisitaht'e),reçebe os referido(s) serviços a fim
de procederjavaliação criteriosa, verificando asua cónfõrrhidãdé com as especificações técnicas descritas no
Projeto Básico e com a Proposta da-Empresa. . j' "i

'--j \ i' ' . J : •: '
' • I • V • t 1 >, -L f í

E, assim, expedérse estèjerrno de Recebimento Pròvlsóriojem 03 (três) vias de igual teor eforma,
para que produza os legítimos'eféitos dèdi.réito. , • / /'.Tw-.'

.''̂ 'Sãò^Joâd dps Ratbs/MÃl.. àe"

XXXXXXX-.

Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pèlo recebimento)

xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

Página 35 de 36



PREFEITÜRA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

Secretaria Municipal de Administração

TOMADA DE PREÇOS N2 XXX/XXXX
ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

unicef^

OBJETO: 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.

REFERÊNCIA: Processo ns XXXXXXX/XXXX
LICITAÇÃO: Tomada de Preços,ns XXX/XXXX

'CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de SãoJoãp-dís Patos/MA,'por meio da Secretaria. Municipal de
vem, através do; presente Termo, formalÍzar:ò'TERMO DE-RECEBIMENTO DEFINITIVO da entrega dos Serviços
para a Secretaria Municipal "dei;2l_^LLir adquiridos atravésjda, Tpmacla de.^^Preços nS XXX/XXXX, em
cumprimento ap disposto'no'art.73 dà Lei Federal n.s 8.666/93, fixando éstá~dáta'pàra oinício da contagem dos
prazos relativosãopagamentodò^objetò..— '"- j>

i ^. ;
Certifica-se que, até a presénte"data,- ps seiViços fornecidos pela Empresaj
critérios determinados..pela-Administração,''perfazendo'gasto no total de RSatendem aos

— '': I1 •). aser pago mediante Nota Fiscál/Fatura. " ""

APrefeitura deverá',éfètüàr o pagamento em 30 (trinta) dias/consecutivos após a assinatura do
presente Termo,- desde que n^o haJa^fatòMi^Veditivo provocado-pela empresa.. ^ ;

E, assim, concluído áóbrado òbjètò dalicitação, expède-se esté'térmode Recebimento Definitivo
em 03 (três) vias de igual teor e forma)" pára què.produza.os legítimos efejtqs de direito.

1 Sãòüoãô'dos Patos/MA"'de \dé " . :
xxxxxxx

Secretór}o(a) Muhicipàl de.

t

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)
xxxxxxxxxx

Representante Legal da Empresa

Página 36 de 36


