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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Adminstração

À Procuradoria do Município
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA

Senhor Procurador/Assessor,

FOLHA o*

Estamosr'ençaminharrtos"enn;^ai3e)«3™os"autos:^cdo"Pro:çesso^^ n°
1301001/2021, p^á exame e^ aprovação; :da ,M.inüta; do Editáí eCpntfatójtéhdp como objeto
a contratação^de empresa éspeçiaíizáda, através de; Ãta-decRegistro dé Preços, para tercei
rização de mão-deTobra de apoio às atividades^òperacipnais. para suprir a carência de pes
soal das secretariãs. municipais da/prefeitur%J^unicipal jdejSãó João. dpSíjPatos/MA, de
acordo com d previsto na-tei n® 1O.52Ò/2Ò02^¥èlíCòmpíeméntar-:nH%l-2^^ alterada pela
Lei Complementar n°'147/2014 e-9íqtó'couber»a!:Leí'nji|í.666/93 éisuasdem^ legislações
pertinentes. •

iin

Sendo o que-djsp^orpos^-par^O'mo

de estima e consideração.. ii
mento reiteramos/nossos mais sinceros votos

• São João dos Patos - MA, 0'3 detfeverelfp de 202-1';'
f J( i . ! . 1 • I » /-4 • I sj J " . . -

RECEBIDO EM: feâ /;
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N?XX/2021-SRP

FOLHA

WTc:

Processo nS; 1301001/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço Global
Data: XX/XX/2021

Horário: XXhXXmin

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

A Prefeitura Municipal de São João dos Pastos-MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração,
torna público para conhecimento dos Interessados que na data, horário e local acima indicado, fará realizar licitação na
modaiidade de Pregão, na forma Presenciai, para Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de-tfíãõ-de-íbrT7lÍ"iipbiÕ'as itividades operacionais, p'ara'suprir ã c?rência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

/* -' * ' !
o certarnè licítatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal ns 10.520/2002, aplicando-se,

subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal n- 8.666/1993, a Lei Complementar ns 123/2006 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. - i

Não havendo expediente ou ocorréndo'.quilquer'fato;5uperverílente que impeça a realização do certame na
data marcada, o recebimento e õ início da abertura^dps7envelopès referentes á este Pregão serão realizados no primeiro
dia útil subseqüente, riomesmq.horário e locaianteriormente I
em contrário. 1

ih\, \-u.
1 - DO OBJETO

1.3-

.envelopes rererenies a esie r^regao serão reaiizaaos no primeiro

iente esVàbejéçidò, desde qué'.não haja corriunicação do Pregoeiro

1.1 - O presente Pregãotem por objeto a.Contratação de erhpresTespéçializada, através de ata de registro de preços,
para terceirização de mão-de-qbra~de' apoio' às' atividadesvopèraciohals, para suprir a carência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura- Municipal dè""Sâò"Jdãò'~dosÃPatos/MA, nas condições, quantidades e

' ''|i« **\

especificações contidas no Termo dé' Referência - ANEXO I, deste Edital.; <
í .-• •

1.2- O valor estimado

setenta e três

1

estimado para.cóhtrataçâp,dòobjeto desta llcitaçâó;é'de R$ 4.973r496,00 (Qiiatrq milhões novecentose
mil i^uatrocentos e-nòvehta eseis,reais); '¥ "' '

Oprazo de execução do objeto édè "até'lü (dez) meses, podendo sér prõrrogado por iguais esucessivos períodos
na forma do Art. 57, II, da Lei Municipal de São João dos Pastos.Federal ri2"8;666/1993,ra critérlo'da.Prefeitura M

2-DAS CONDIÇÕES PARA PARTICiPAÇÃC) ' '.

2.1 - Poderão participardeste Pregãoos interessados que tenha ramo de atividadecompatível com o objeto licitado e
que atenderem a|todas as exigências, inclusive quanto àdocumentação e requisitos de classificação das propostas,
constante deste Edital e seus Anexos. ' ,/

1" • •

2.2- Não poderão particlpar desta licitação, d|rétaou indiretamente, as empresas: ^

a) Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos
ou outro órgão competente;

b) Declaradas inidôneas ou se encontrem impedidas de licitar e contratarcom a Administração Pública;

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

d) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

e) Estrangeiras que não funcionem no País;

f) Reunidas emconsórcio e que sejamcontroladoras coligadas ou subsidiárias entre si;
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g) Que se encontre em processe de dissolução; recuperação judicial; recuperação extrajudicial; falência;
concordata, fusão, cisão ou incorporação, desde que não esteja homologado o piano de recuperação pela
justiça;

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

1) Que tenham sócios, diretores, administradores, independentemente da denominação, ou acionistas com
participação relevante, que seja parente, até o terceiro grau, consangüíneo ou por afinidade, do Prefeito,
do Vice-Prefeito, dos Vereadores, dos Secretários Municipais ou de qualquer servidor ocupante de cargo
em comissãp.na Administração Pública-Municipai-de SãoJoão dos-Pastos; ^

j) Enquadradas nas demais vedações estabelecidas no artigo 9^ da Lei Federal ns 8.666/93.

2.3 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão déclarar-se'como tal, nos termos do ANEXO VI, para que
possam ser adotadas as normas pertinentes às licitações estabelecidas nos artigos 42 a 45 |da Lei Complementar
123/2006. í •;

y-.
3-DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para o credenciamento devérão sér. apreséhtados osseguintes do~cüméntôs,.fóra' de^qualquer envelope:
[ ' '•.''vi..-''/, '1 • •'/'•'••( ; •

a) Tratando-se de representantelegal de sòçiédade empresária òu cooperativa^ óu empresário individual, o estatuto social,
contratosocial ou outro instrumento deTegistro;empresaj1àJ; registrado naJuhta.Gomercial; ou, tratando-se de sociedade
não empresária, ato constitutivo atualizado registrado no RegIstrO'Civil dás/Pess'oas Jurídicas, no qual estejam expressos
seuspoderes para exercer direitos e assumir obrigações em,decorrência dessa irívéstidura;

i . ' . i "l I
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumentp-púbiico'ou-particular, da qual constem poderes específicos
para o referido certame para formuiar-lànces^ negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao.certame, acompanhada do correspòndenté documento, dentro os indicados na alínea
"a", que comprove os|poderes do mandantCipará aoutorga. i

b.l)| Procuração por\,instrumento: particular e.Gartá.-Créderiçial (ANEXO li) deverão possuir firma
reconhecida em.cartórip~é'estar.aco'mpanha'dás;de cópia do^documento que comprove os poderes do
mandante para aoutorga) dentrè.os indicados na aiíriea."a"; -'̂ .} j

i Vt \ ^ --'i i - ; - ]
b.2}í instrumento de procuração,-.públIco "ou;, partlcujar, ou Carta Credencial] (ANEXO li) deverão,
obrigatoriamente, sob pena de não sér,'aceito o credenciamento, ser firmados pelo responsável da
empresa, ou cooperativa, ou empresário individual, quantos estabeleça p contrato social ou estatuto de
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.

I ' "

c) Cédula de identidade ou outro documento oficiál que contenha foto do representante (legalou'procurador) da empresa
interessada, dirigente.ou assemelhado.

3.2 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

3.3 - Aautenticação de cópias dos documentos necessários ao credenciamento poderá ser realizada no momento da sessão.

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

3.5 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a licitante
de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a
licitante durante a sessão pública do Pregão.
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3.5.1 - Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

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

DÁ APRESENTAÇÃO DAS DECURACÕES E DOS ENVELOPES.- ' •• ' . - . " 1

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

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

4.1.2 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO iVdeste
Edital, e apresentada,FORA doTÈn^lôpes."' T'T

4.1.3 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Haisilitação, devidamente
fechados e rubricados nófecho e, de preferência; opacos,contendo emsuaspartesexternas e ifrontais, emcaracteres
destacados, além da Razão Social da licitante, ps seguintes dizeres: \

PREGÃO Nfi

DATA::-^,

ENVELOPE N^.Ol '̂̂ PROPOSTA DE PREÇOS

XXX/202Í>Í p)
•—í?-'- 'owí

RAZÃO SÒcÍaI DA PROPONENTE:'
ENDEREÇO:} .\ — -í;
CNPJ:

y,-

sv,-,. - •
> 1 '

ENVELOPE NS: 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
i - ^ '

PREGÃO N's: XXX/2021 , :"
11'.5 ! • I I.•

DATA: • . \\ . .

RAZÃO"SOCÍAL DA PROPONENTE: 'M J •K-'

ENDEREÇO:'-:::^^-.^;

CNPJ:

4.2 - As mícroempresas e ernpresas de pequeno poité que desejarem exercer ó direito de preferência previsto na Lei
Complementar nS <123/2006, deverão apresentar ao Pregoejro, além da Declaração de Localização e Funcionamento
(subitem 4.1.1) e dos envelopes nS 01 e n^ 02 (sübitem 4.1.2), os seguintes documentos em separado:

4.2.1 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para ÍVIÍcroémpresa'e Empresa de Pequeno
Porte, exceto quanto à eventual aplicação do art. 43da Lei Complementar n^ 1^/2006 para a regularidade fiscal,
conforme modeloestabelecido no ANEXO Vdeste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes;

4.2.2- Declaração de Enquadramento comoWlicroempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoanteo art. 32da
Lei Complementar n® 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes. ADeclaraçãodeverá ser acompanhada de documento que comproveo
referido enquadramento, podendo ser:

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

b)certidão simplificada e especifica expedida pelaJunta Comercial do domicílio da sede da licitante.

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

4.3 - A não apresentação da Declaraçãoprevista no Item 4.2.2 significa renúncia expressa e consciente da licitante, que
optou por não utilizar os benefícios previstosna Lei Complementarns 123/2006,desobrigando o Pregoeiro.

4.4 - OsEnvelopesnão abertos ficarãosob a guarda do Pregoeiro, até a assinatura do Contrato Administrativo decorrente
deste Pregão.

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

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1- AProposta dé Preços deverá ser apresentadaem 01 (uma) viá, impressa em papei timbrado; da licitante, em língua
portuguesa, salvol quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sèm emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,..assinadaje rujbricadas todas as folhas pelo,representante legal da
licitante proponente, devendo conter oseguinté:';; I

a) Proposta de Preço {Anexo. IX), NúmeTo^dd.Pregãó e^o^^noníe óu razão:sqcial da proponente, número do
CNPJ/MF, endereçoxõmpletò; telefone, fax e endereço èleVrônicò (e-tT!aiI),'este último sehouver, bem como
dados ba'ncários (nójne'e húrnerò do banco,.agência econta corrente para fins de pagamento);
Nome completo dorepresentante legal dá licitante, profissão, núnfieros doCPF e Carteira de Identidade e cargo

i • ' ^ ^ ' J • - !
na empresa;, \xt i

í - ; I k •• —* i
Descrição detalhada dos serviços cotados, .em'conformidade'corri as especificações contidas no Termo de
Referência (ANEXO I), com àlindicação da ujiidade, quantidade, preços unitários em algarismos, eovalor global
da proposta, em algarismos^^e por extenso, em moeda corrente nacional, còfn no máxirno duas casas decimais
após a vírgula, sendoconsiderado fixo e irreajustável, o quaj deverá ser condizente com os preços praticados
no mercado; f̂.-<\,\ • ' • íJ'/'' ili'!

d) Planilha de Custo e Formação de Preços, "contendo pdetalhariiento.dos custos que compõem opreço ofertado,
a Planilha de Especificações.è,Çlúantitãtivos_dos.Serviços e.Qu'adrò'Resumo do Valorj Mensal por Preposto,
também'deverá serapresentadá^em ,me[o eletrônico {^crõsoft-Excel em CD-ROM), sem proteção do arquivo,objetivando facilitar aconferêriciá.dã;mesmá (AnexaVI|!);'-y., |

e) As propostas deverão conter indicação dos sindicatos, acòTdos coletivos, convenções coletivas que regem cada
categoria profissional que executará os serviços e a respectiva data base e vigência) com base no Código
Brasileiro de Ocupações -CBO," segundo disposto no inc. lii do art. 21da Instrução Normativa MPOG/SLTI n2
02, de 30/04/2008.

e.l) !a ausência da indicação dos sindicatos, acorcios coletivos, convenções coletivas, exigida neste
subitem, a qual inviabilize ou dificulte a análise das planilhas por parte da área técnica desta Prefeitura,
poderá acarretara desclassificação da proposta da LICITANTE.

e.2) Deverão ser observados, quando da elaboração das planilhas de custos e formação de preços, os
valores, percentuais e benefícios exigidos em normas gerais e específicas aplicáveis, em especial aqueles
estabelecidos na legislação vigente relativos ao recolhimento dos encargos sociais (tais como INSS, SESI
ouSESC, SENAI ouSENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, Seguro Acidente deTrabalho/SAT/INSS, SEBRAE,
Férias, 13^ Salário e outros).

e.3) Na formulação de sua proposta, aempresa deverá observar ainda oregime de tributação ao qual está
submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento,

b)

c)
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conforme as Leis n.s 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU-Plenário n.5 2.647/2009).

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

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

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

5.2 - Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e Indiretos, encargos,
tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárlas e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Pregão.

folha n

5.2.1 - A inadimplência dãTicitanté) çbmTêf^êhcia aos ençaVgõs estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura de São João dos Pastos, nem poderá.onerar o objeto deste Pregão,
razão pelaqual a licitante vencedora renuncia expressarnente a çiualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com aAdministração Municipal. ' |

I - • I
5.3 -Em nenhuma|hipótese poderá ser alterado oconteúdo da proposta escrita, seja com relação apreço, pagamento,
prazo ou qualquerjtem que importe modificaçã^dos termos prjglnáis, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, alterações essas ^ue serãd,á'yaliada^^^^ Pregoeiro. ?
5.4 - Aproposta deverá tervalidade.niínirna dé 60 (sessèntãj'"diás=cóntados^da:dáta dé'recebimento e abertura dos
envelopes Proposta e Oocuméntáçãò.~ ^ --'i • N;'. i

i •- ' /"'T'
5.4.1 - Caso a adjüdicaçâònãoocpfra dentro do períodp'de validade da proposta, a Prefeitura Municipal deSão João
dos Pastos poderá solicitar aprorrogaçãd do prázo de validade por mais 60 (sessenta) dias. j
5.4.2 - Decorridos 60 (sessenta)'diàs da data da sessão publica.deste^ Pregão, sem convocação para a contratação.
ficam aslicitantes liberadas dos cómpromÍssos:assúmidos. .̂^ "(í. ;

i „ r-.j ; ;
5.5 - Acotação e os lancesverbaisapresentados e levadosem consideraçãopáràefeito de julgamèntoserão da exclusiva
eda total responsabilidade da licitanl:é,5nãd lhe cabend0:0 direito de pleitearpúalquer alteraçâo,'seja para mais ou para
menos, obedecendo direitos adquiridos,pela convenção coletiva queabrangeò município de SãoJoãodos Pastos.

I- s
5.6 - Não se considerará qualquer
ou a fundo perdido.

I • V;- S i
luèrbfertá^de vàntágern não prevista neste'Pregão, inclusive financiamentos subsidiados

' i
5.7 - Não se adrnitirá Proposta quê''ápreséntar preçós/g[òbal_^bu"únifárío, simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com' salários de mercado (obedecendo â Convençâo Coletiva),',acrescidos dos respectivos encargos.

5.8. Se tratando de Cooperativas e assemélhados7 estas déverãb"ápresentar um modelo de.gestão operacional que
contemple as diretrizes estabelecidas ná ÍN n2:05 de 26'de maio de 2017 (Seção V,:Art. 10,'§1), o qual servirá como
condição de aceitabilidade da proposta. : - ' ' í

! ' I
5.9-Após aapresentação daproposta nãocaberá desistência, salvo pormotivo justodecorrente defatos supervenientes
e aceitos pelo Pregoeiro. . '

5.10 - Aindicaçâb-dos sindicatos,-Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que regem as categorias
profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas-bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO);

iS ^ DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 -Todas as llcitantes, inclusive asmicroempresas e empresas depequeno porte, deverão apresentar a Documentação
de Habilitação que deverá serentregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE N8 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendoos documentos determinados no Item6.3.deste Edital.

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

AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguintedocumentação;

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas eventuais alterações, ou ato constitutivo consolidado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de erhpresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionarhento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

/ • í
e) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou prorpetário da empresa. , >j. ' ^ ^ " I
AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será cõrnprc)va'dá:rTÍediante a apresentação dos'seguintes documentos:

i' ^ V''V.' !
e) Prova de Inscrição noCadastro Nacional de Pessoa Jurídlca;(CNPj}; '

í • • - - \ '
f) Prova de inscrição no Çadastrodé Çontribuintes-Estadual ou Municipal; relativo ao domicílio ou sede da licitante,
pertinente aoseu ramo de átividãde e compatível com' o objeto coWrátuál; j

i • " • 7-—'S'/- .
g) Prova de regularidade com árFazendáTederal e_còm\a Seguridade'Social - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos'FédeVaÍs-e à'bívÍda'Ativa'da União, expedida pélá Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas^V' a "d" do parágrafo único do art. 11
Lei ne 8.212, dè 24 de Julho de 1991; '' ' 1 / [

FOLHA

da

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sedeidajlicitante, mediante Certidão Negativa de
bitos Fiscais;; \\ '*•. \ Kj jjil ' ' j

'(fV--" '
<. r*' \ ^' f/ V i i, ^ j

com a.Fazenda Estadual, do domicílio ou sédé da'-líc|t'ante, mediante Certidão Negativa de
; j

j j . ... , , ..'J-i J''yA-j) Prova de regularidade — " '
Inscrição na Dívida Ativa;

j) Prova de regularidade com aFazendá;iVlumcipaÍ,TéIadvá áqJSSQN.-pmpo5to sobre ServÍços|de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitos Fi^is e^çêrtidãc^Negativa de lnscríção de Débitos nà Dívida Ativa;

1} Prova de regularidade relativa aq Fundo de Gáraptiarpor Ternpo de Serviço 7 FGTS, mediante Certifícado de
Regularidade do FGTS-CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; ;

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

A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICG-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

n) Balanço Patrimoniale DemonstraçõesContábeisdo últimoexercício social,já exigíveis e apresentados na forma
da lei,vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, que comprove a boa situaçãofinanceira da
empresa.

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

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

ILC= Ativo Circulante

â 1,00

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC = Ativo Circulante

ãl,ÜO
Passivo Circulante —

folha n

"1

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes, devidamente
registrado na jiinta comercialcomprovando capital mínimo integralizadoou patrimônio líquidono valor de 10%(dez
por cento) do valor estima para apresente licitação (Art. 31-1) • / |

( • \
n.l) O Balanço de Sociedades por ações^ de çòopefatiyas\deverão ser apresentados com Atade aprovação pela
Assembléia Geral Ordinária,.registradosTia juntacWiercial; '

[ /'.'"Cs/jí"' —-i; • !
n.2) As demais Sociedades è/as Firtríãs individuais, çpoperativas^e'50ciédacles por ações, deverão apresentar o
Balanço Patrimonial, assinado'peio.reprèsentanTe'legal da empresa'e'por-CÓntábiIista legalmente habilitado,
acompanhado dos Termos de.'Abertura e Encerramento do Líyfo;Dlárlo e demais derhonstrações contábeis
exigidas por lei, em que se ache'o Balanço transcríto,''devÍdamente registrado na Junta Comercial ou na entidade
emque o Balanço foi arquivado; ^ ^ . ... —.1 \

I ít -—*JÍ ,fi ' I
n.3) As Empresas coristituídàs^há menos de um ano,.em,substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis deverão apresentarão Balanço de Abertura ou o ú|t[mo Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso; I ' ~. l''i\ V-, V • L''"; ///^ I

' ''.-'>0'Ai'••XV/i • ' ' '"l-f1
n.4) Apessoajurídica opta^nte.do.Sistemã de Lucro Presumido, que no decorrerdo ano-calendário, mantiverLivro
Caixa nos termos da Lei Fedyr.alnf8^981/9^ deverá'apresentá/)jüntamente com' oBalanço Patrimonial, cópias
dos Termosde AberturaeEncerrâmentor"-\

1 -X rC-r- . • i
n.5) Demonstração do Resultàd(ído'Exercício (PRÉ);i ' : '•

j ' -''.V-'- > ' CX;r;i
n.6) Demonstração dé Fluxo de Caixa-.(i^C),-'pai^a empresas com patrimônio líquido-malor que dois milhões de
reais ou formadas por sociedades de capital abêrtoi Lei n911.638/2007; |

n.7) Notas Explicativas, conforme prevê o § 4*do artigo 176 da lei.6.404/76; |

n.8) EscrituraçãoContábil Digital (ECD), nos termos da Instrução Normativa RFB N^ 1774)de 22 de dezembro de
2017, para empresas que estão obrigadas mediante lei a apresentarem suas demqnstrações contábeis neste
formato.

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

p) Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)anos em qualquer trabalho salvo na condiçãode
aprendiz, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.??, da Constituição Federal de 1988 (ANEXO Vli).

q) No caso de cooperativa:

n.l) A ata de Fundação e o Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembléia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicasda respectiva sede;

n.2) O registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;
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n.3) Os editais de convocação das três últimas Assembléias Gerais Extraordinárias;

A OUALIFIGkÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação de:

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

' i

b) Comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado
por período não inferior a 2 (dois) anos; j

f / " • • • " -l
b.l) Paráa comprovação da experiência minima de 2 (dois) anos prevista no item "b",será aceito o somatório
de atestados. ' I

c) Declaração de que o licitante instalará; escritório em" locai'(cidade/município) previamente definido pela
Administração;a ser comprovado no.pràzo máximo, de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato.

I f-Xv' 71.. -
d) Comprovação de Registrò"da sociedade.empresária ou cooperativa/ ó.u érnpresário individual e de seu responsável

técnico, em plena validade, no ConUlho Regional de^AdrhÍnistraçãq.7-' CRA,'desde que se trate de atividade fim da
empresa. j , - '

í • t'.' 1 . • i
e) Acomprovação do vínculo profissional s'e'fara com" a'ápresentação de cópia dá.Carteira de Trabalho (CTPS) em que

constea licitante como contratanteou mediante certidãõdò^CRAj^deVidafnénte atualizada,ou Contrato de Trabalho,
em que conste:ó profissional cortio responsável técnico. • '• I

rt '

edade empresária ou cooperativa, ouf) Évedada a indicação de um mesmoTéspohsáyel técnico por rnals de uma.sõcieda<
empresário individua, fato este que Ihábiljtafá todas as envolvidas. .

g) Declaração formal e expressa da licitante Tndicando,.o'-*profissiònal-'̂ atuará como responsável técnico pela
execução dos serviços, com firma'ré^corihêcida'pór arhbos: íTT/ t i

h) O licitante deverá comprovar que tenha executado.contrato com urh mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do
número de postos de trabalho a serem contratados. ' ' 1

i

i) Somente serão'áceÍtosatestados exjjedidos após a conclusão do contrato ou se .decorrido, pelo menos, um ano do
inicio de sua execução, exceto sé firmado para ser éxecutado èm prazo inferior.

6.4. DA VISTORIA AOTÕCAL DOS SÊRVIÇÒs" "

a)

b)

c)
d)

Para realização da Visita Técnica aos locais dos serviços, a empresa licitante se fará representar por um representante
da empresa e ou peloseu responsável técnico devidamente credenclado(s) pela empresa, no caso do Responsável
Técnico,este, devendo ser identificadoatravés da Carteira do ConselhoRegional de Administração, respectivamente.
AVisita Técnica deverá ser agendada pela licitante interessada junto a Secretaria Municipal de Administração, em
horário comercial de segunda a sexta-feira, agendado no prédio Prefeitura Municipal de São João dos Pastos - MA,
após o agendamento da visita aos locais de execução dos serviços a licitante interessada será acompanhada dos
representantes da Secretara Municipal de Administração.
Avista técnica deverá ser agendada a partir do dia 19/02/2021.
Realizada a visita técnica ao local da execução dos serviços, não será aceita nenhuma justificativa ou alegação por

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA n*

parte de qualquer empresa licitante, com ênfase para a vencedora da licitação, de desconhecimento dos serviços a
serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como, dos locais, ou das dificuldades a eles inerentes, com o
intuito de eximir-se de responsabilidades.

:) Avistoriaé obrigatória e será acompanhadapor representante daSecretaria Municipal de Administração de SãoJoão
dos Pastos - MA, designadopara esse fim, o qual entregará ao visitante a "Atestado visita ao local da prestação dos
serviços"comprovando a vistoria efetuada, que deverá ser assinado pelo representante da Secretaria Municipal de
Administração de SãoJoão dos Pastos- MA e pelo responsáveldevidamentedesignado pelaempresa;

6.6 - Os documentos necessáriosà habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicaçãoem órgão de imprensa oficiai, ou expedido via Internet, na forma da
lei.

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
proposta de preço e à habilitação e seus Anexos, deverão seri^êsentãdos no idiõrnTõficTal do Brasil.

6.8 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentado em língua
estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor juramentado. . - " j
6.9 - O número do Cadastro Nacional da Pessoa jurídicá,'-,CNPj indicado nos documentos, da Proposta de Preço e da
Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimehtôyqiieféfetiyamente vai fornecer o objetojda presente licitação,
excetuando-se: f '•

a) da Certidão Negativa; du PqsitIya com Efeitos dé Negatiya,.de débítosTelativos ao INSS e do Certificado de
Regúiaridade'dó FGTS," que.poáerão serdasede da,pessoa júrídicají l..' ^

í * ' ' 'i ' ** * ' - i ^ i
b) da Certidãode Falêncla/cpncordpta/recupefação Judiciai e da CertidãoConjunta (Negativa ou Positiva com

Efeitos de Negativa) de'~Débitos Relativos'a'Tri,butos Federais'e<à Dívida Ativa dá União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, que deverão ser dà sede da pessoa Jurídica.' ' ' :

1 ['i\t '
6.10 - Nãoserão aceitosdocumentòsapresentados por meiode fitasjUiscos magnéticos, filmes ou cópiasem fac-símile,
mesmo autenticadas, admitindo-se'fqtps, gravuras,-deserih'bs"rgráficos ou'catálogos, apenas corno forma de Ilustração
das propostas de preço. V;.( l',

i ''Ji '• -f i {• '
6.11 - Não serão aceitos "protocolos\de éritrega" ou "solicÍtaçió;dè"docurTientos" em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital. y. \'.J l - j

6.12 - Não serão aceitos documentos cujasdátas" estejam rasuradas. ' ;

6.13 - Serão aceitas somente cópiaslegíveislt":i
1 \ \ . j • - ' r/.--" -• i

6.14 - O Pregoeirojse reserva ao direito de solicitar o^originai de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar
necessário. [ y'-' í

r - ' • !
6.15 - Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar n^ 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentartoda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. /

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

7-DO PROCEDIMENTO^

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

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

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

c) Envelopes n^ 01 e n- 02 (subitem 4.1.3).

7.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem exercer o direito de preferência previsto na
LeiComplementar n® 123/2006, deverão apresentar a Pregoeiro:

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

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

c) Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno.Porte (subitem 4.2.2-ANEXO
Vl);e • ' . . ' " \ j

d) Envelopes nS 01 e n® 02 (subitem 4.1.3). . |

7.3 - O Pregoeiro.procederá à abertura dos envelopes n^ Oi, seguindo com os atos referentes à classificação das
propostas de preços; i

a) rubrica, conferência eleitura dós preços"pròpóstos;'̂ ^,^ . ]
b) exame de conforrnidade eclassifícação das propostás.'e^cònfronto çom oobjeto eiexigências deste Edital

e seus Anexos;ferido imediatamente desclassificadasjaqüelas que êstivèrem em desacordo;

c) classificação, pàrã á;fasê.dé'lances, da.proposta escrità'de-'MENOR\PREÇO GLOBAL e todas aquelas
apresentadas com preços súcèssivos e superiores ematé 10% (déz porcento) em relação ao menorpreço;

S ' ' ^ l —t' í •'•••', !
d) seleção dasmelhores p'rppostas,' áté o máxlmó''de três, quaisquer quesejam os preços ofertados, quando

não verificadas, no mínimo, três propostas escrÍta '̂dé"preços a.partir do critério definido na alínea "c";

e) colocação das Propostas em ordem crescente .de,preço cotaào para que os representantes legais das
licitantes participem da^elãpa corhpetitiva pormeio dejances verbais. í

I .5 . • i -'i I
7.4- Adesclassificação da proposta daUcItánte' Importa preclusão dò.seu direito de participar dajfase de lances verbais.

7.5 - No tocante aos preços, asproppstas'serlOianalisadas quanto,'à exatidão dás ojíerações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendp-se'àsicorfeções no caso de-eyentuais-erVòs,-tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão cònsideradás-para apuração dó vãlor da proposta. '
7.6 - Havendo empate entre duas ou mais prqpostas, serão selecionadas tddas as licitantes que tenham ofertado o
mesmo preço, realizando-se sorteio para definir a orderh de.apresentação dos lances. ;

7.6.1 -Alicitaritè sorteado em primeiro lugar escolherá aposição na ordenação de lances èm relação aos demais
empatados, e assim sucessivamente atéa definição completa da ordem delances. j

7.7 - Então será dado início à etapa competitiva e o Pregoeiro convidará Individualmente os representantes legais das
licitantes classificadas, presentes ao evento, a apresentar lances verbais em rodadas cònsécutivas, a começar pela
licitante detentora|̂ da proposta de maior preço, observadas as segi^ntes disposições;^.

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

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

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

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

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

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

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

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

7,10.1 - Entende-se^por empate aquelas situações em que, as propostas apresentadas [Delas microempresas e
empresas de pequeno.porte sejam lgiials ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

7.11 - Para efeito dõdisposto noitem7.10, ocorrendo o empate,proceder-se-á daseguinte forma;

a) a Pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer
seu direito de preferência e apresentar,prpposta:de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar.
Otempo concedido não poderá excedêr-S minlitos," sob pena de preclusão.

[ ' •i"' :
b)nãoocorrendo a contratação dá microempresa ou ernp/esa de pequeno pprte,na forma da alínea anterior,

serão convocadas ás remànescèntes que porventura se énquãdrem lià hiíjótese dolitem 7.10.1, na ordem
classificatórÍa,'para'o exercício do mesmo direito, observado o pfázo máximo de 5 minutos;

c) no caso de equivalênclardbs valores das^pfopbstas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que sVencontrém no Intervaiõ. estabelecido no'item 7.10.1^ será realizado sorteio entre
elas 'para que se identifique àquela que.primeirà pbderá.exercér, a odireito de preferência e apresentar
mellioroferta. * ' , - ij . . .. 1' ! J

7.12 -Oexercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar ns 123/06 somente será aplicado quando a
melhor oferta da fase de lancesnão tiver sido apresentada por microempresa bu empresa de pequeno porte.

í 'v/.v . ' I
7.13 - Concluída a ordenação, finàj, das Projaostas de Preços, fo pregoeiro',examinará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ao objeto e valor, décidincio níotivadamente a fêspéitó'e procedendoà negociação com o particular
para obter melhores condições parae Administração.., j
7.14 -Caso não se realize lance verbahserá.verificada a çonfórmldade entr^a proposta escrita demenor preço eovalor
estimado para a contratação, devendo ó Pregoeiro negociar com o pártjcülar melhores condições para a Administração,
após a aplicação db item 7.10, conforme ocaso:-' ' '-N. |

i ' 1
7.15 - O Pregoeiro' poderá a qualquer momento solicitarás licitantes à composição de preços unitários, bem como os
demais esclarecimentos que Julgar necessáriospara perfeita formaçãode Juízo. /

5 ' ' ' ' i

7.16-Aceito o preçofinai proposto,o Pregoeiro procederá a abertura ò envelopen- 02contendoa documentação da
licitanteclassificada em primeiro lugar,para verificar suas condições habilitatórias, consoanteàs exigências deste Edital.

7.17 - Constatado oiTtendirnintõ das exigências habilitatória^s, à íicitante serádecíarada vencedora.

7.18-Alicitante que deixar de apresentarquaisquer dosdocumentos exigidos no Edital, ou osapresentarem desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será inabilitada, ressalvada a hipótese legal prevista no item
7.20., sem prejuízo de aplicação de sanções.

7.19- Sea melhor oferta não for aceitávelou se a licitante desatender às exigênciashabilitatórias, o Pregoeiroexaminará
a oferta subsequente, verificando asuaaceitabilidade e procedendo à habilitação dalicitante, naordem declassificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a eia adjudicada o objeto do certame.

7.20 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovaçãode regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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7.20.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por Igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

7.20.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na decadência do direito
de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
Federal ns 8666/93 e no art. 7- da Lei ns 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item
7.10.1. _ __ _

7.20.3 - Na hipótese dínâo contratação de miçroempresa e empresa depequeno porte, o objeto licitado poderá ser
adjudicado em favor da.proposta originalmente classificada em primeiro lugar. •

7.21 - Caso tenha '̂ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada ao iance fínai, deverá ser entregue na Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastosno prazo máximo de 24'(vinte e quatro) horas,
contado da data dà lavratura da Ata. . i

I • "
7.22 - Se não houver nenhuma manifestação de.ihtfrposiçãcde recurso devidamente registrada em Ata durante o
transcurso da sessão do Pregão por parte^dasdicitahtes presentes^,'̂ o Pregoeiro procederá à Adjudicação do objeto ao
vencedor logo após a apresentação da-Rropcsta de Preço.ajustada ao lance f]nál,'.'cÕnspantè o item 7.21.

7.23 - Se houver interppslçãò de Recurso contra atos do Prègpeiro, a Adjudicação dar-se-á após o julgamento do Recurso
interposto e dado conhecimento doseuVesultado.'" ' V;\ X//--'-! S

! ' • - '• -—I '
7.24- Serão desclassificadas as propostas que não'atendereni'às exigêríciàs.deste Edital, sejam omissas ou apresentem
irregularidades ou defeitos capazesjde.dificultar o.julgamento,~o'ú ainda as''que apresentarem preços excessivos ou
preços manifestamente Ínexequíveis„assÍm''considerados aquelès qüe nãoivenham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que comprove-que-os custos-dos"lnsümo"s^sâólçoerentes com os de mercado e que os
coeficientesde produtividade são compatíveis com a execuçãodo objeto, „ •

í 4'-'v ';•( 'ii'
7.25 - No caso de desclasslficaçâo^de todas'as propostas'apresentadas,-p'Pregoeiro, convocará todas as licitantes
classificadas para a fase de lances-para,\np^pfazo.^de 08(oito) diasjbteis,-.aprésentarem novas propostas escoimadas das
causas de sua desclassificação, conforme previsto^ho artip 48, §35, da;Lei Federal ps 8^666/93. i
7.26 - Nassituações previstas nos Itens 7.13,7.14 e 7.Í9"éJícito o Pregoeiro negociar diretamente com o representante
da licitante vencedora pára que seja obtldpmelhorpreçp..'- Z. ' I

7.27 -Todas as propostas e osdocumentos de habilitaçâo^serâo rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela sua
Equipe deApoio eipelos representantes legais das licitaVtes presentes à sessão deste Pregão. ,

! - " • '
7.28 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação hão caberá desclassificar
as licitantes por motivo relacionado corh a,proposta, salvo em razão de fatos supervenientes^ou só conhecidos após o
julgamento. r - .

8 • DAIMRUGNACÃÓ DOATO CONVOCATÓRIO

FOLHA,

ürúcêfffi?

8.1- Qualquer pessoapoderá solicitar esclarecimentos, providências ou Impugnar o ato convocatório do Pregão até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

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

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

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

FOLHA,^^

9.1 - Dos atos da Pregoeiro neste processo licítatório, poderá a iicitante, ao final da sessão pública manifestar, imediata
e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrada em Ata a síntese das suas razões de recorrer.

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

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

9.4 - Cientes as demais'íicitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dós concorrentes, ficam desde
logo intimados a apresentarem contra-razões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação
das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dós autos. j

t' !

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão permanente de Licitação
da Prefeitura de São João dos Pastos, Av. Getúlig yargas,'Í35, Çen^tro -CEP: 65.665-000, São Joã!? dos Patos/MA.

1- ' t'' ; •/ íi""' • • !9.6 -Orecurso corjtra decisão do Pregoeiro não.teralefeito-suspensiyq;-- i
9.7 - O acolhimento do recursoiríipòrtará na jnvalidaçãofapenas dos atòs insuscetíveis de aproveitamento.

9.8 - Não serão conhecidos os recursos^interpostos por fax e aqueles com qs'fespe£tivos prazos legais vencidos ou em
desacordo com asregras estabelecidas nésteEditil? \

i - 1 \ • 1
9.9 • Os recursos e contrarrazões de^récursos-devérão ser dirigidos ao Pregoeiro e entregues diretamente no Setorde
Protocolo da Prefeitura Municipal,' localizado na Av.-GetúlÍo Vârgãs,?135J Centro -.CEP: 65.665-000, São João dosPrefeitura MunicipalJ Jõçalizado na Av.-GetúlÍo várgas,{135J Centro
Patos/MA.

9.10 - Senão reconsiderar sua decido, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração da
Secretária Municipal deAdministração 'que'proferirá decisão definitiva. • ; ii

9.11 - Depois de decididos os recursos e\cònstatada a regularidaâe^dcis atòis procedimentais, aSecretária Municipal de
Administração poderá homologar este pròcédimento licitatório e determinar àtohtratação com a Iicitante vencedora.

10 -T DA HOMOLOGAÇÃO, DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E" DA., ASSINATURA DO CONTRATO.
ádministrativoPT ;v.P ''Vc? I

10.1 - Após a homologação do resultado" dá:presente-licÍtação,-'a'.Secrètáriá Municipal de Administração convocará a
empresa adjudicatária para, no prazo máximo de 05"(cinco) diasjítéis, retire a nota de empenho e assineo Contrato
Administrativo, sob pena de decair o direito ao prestação dos serviços, sem prejuízo dás sanções;previstas neste Edital.

I I

10.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quahdò solicitado pela Iicitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que òcorrá motivo Justificado e aceito pela Adrriinjstração.

10.3 -Éfacultado à'Administração, quando aproponente vencedora não apresentar sítuaçãó regular no ato de assinatura
do Contrato,ou recusar-sei assiná-ío ou a retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas,chamar
as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da
aplicação das sanções previstas neste Edital.

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

11 r DO CONTRATO ADMINISTRATIVO • ' ~ . " - I

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

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

11.4 - A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Pregão, em especial no que se
refere ao recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto.

FOLHA

IWy]

12.1 - A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal ns
8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.,-— ——• —=— —
12.2 - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a: licitante vencedora, Inclusive rèjeitando serviços que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrígando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização, aos|serviços e a todos os
elementos que forem necessários ao desernpenho de sua missão. t
12.3 -AFiscalização^terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos
do Contrato, dandojconhecimento aosecretário cpmpetèntejdqfato, responsável pela execução docontrato.
12.4 - A Fiscalização deverá verificar, no deçorreF-ííaTéxecuçãò-clia contrato, se a licitante vencedora mantérh, em
compatibilidade cotp as obrigações^assumidas, tq'dás ás condições'de.habilitaçâo e qualificação exigidas na licitação.
12.5 - Cabe à Fiscalização verifica?á'ocorrênçia^de fatos para os quais hajásido estipuládà.qualquer penalidade contratual.
AFiscalização informará ao setor cbifipeterité^quando ao fato,,instruindo oséu relatório com os documentos necessários,
eem caso de multa,'a indicação do seu valor. - " - . -J ' * - ;
12.6 - Das decisões da Fiscalização,'poderá â']licjta'nte, vencedora recorrèrá-Secretaria requisitante, responsável pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) diasútéiídá respectiva,comunicação. Os recursos relativos a multas
serão feitos naforma prevista na respectiva cláusula. -.-,i \ "" " /i' ;
12.7- Aação e/ou omissão,total ou parcial,'da Fiscalização não eximirá a licitantevencedorada integral responsabilidade
pela execução do objeto deste contrato.-- —: . '

13 - DAS CONDIÇÕES,DE PAGAMENTO

13.1-Os pagamentospelos sérviços.óbjetq.cla presente licitação serão realizados mensalmente, mediante apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelà^Fiscàlização daSecretária.Contratante, observados ossubitens seguintes.
13.2 - Será observado o prazo dé até 30 (trinta) dias para pagarnerito, contádo.da data final do período de adimplemento,
conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV,*alínea "a",deLéi.Fédèralfn" 8.666/1993. >
13.3 - As notas fiscais/faturas só serãoTiberádas^para-pagamento apõs aprovadas pela área Gestora do Contrato, estar
isentas de erros ou omissões, sem ò que, sérão,.^de forma imediata, devolvidas à licitante vencedora para correções, não
se alterando a data de adimplemento da obrigação. v--'' •
13.4- Odocumento de cobrança indicará, obrigatoriamènte, o número do Contrato, o número de emissão da Nota de
Empenho - NE, e que cubrama execução dos serviçosobjeto deste Pregão. '
13.5 - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente
porela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital. y'
13.6 -ANota Fiscal/Fatura^verá destacar ovalor do IRPJ edemais contribuições incjdentés, para fins de retenção na
fonte, de acordo coni o art. 12, § 62 da ÍN/SRF ns 48o72ÒÓ4, ou informar a Isenção, não Incidência ou alíquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e dascontribuições sobreo valor totaldo
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.
13.7 - Quaisquer tributos ouencargos iegals, criados, alterados ou extintos, após a datade apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
13.8 - Ficam excluídos da hipótese referida nosubltem anterior, tributos ouencargos legais que, porsua natureza Jurídica
tributária (Impostos diretose/ou pessoais) não reflitam diretamentenospreços do objetocontratual.
13.9- Eventual solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contratoserá analisada consoante os pressupostos
daTeoria da Imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei Federal n.s 8.666/1993.

13.10 - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 13.2., a Contratante se obriga a pagar
multa diária de0,02% (dois centésimos por cento) sobre ovalor da Nota Fiscal/Fatura, atéo limite de 10% (dez por cento),
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desde que para tanto não tenha concorrido a Contratada.

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

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

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

liA^^RÉPAaUÁÇÃO DOS PREÇOS ~ ^ ~ - 1
^ ' í

14.1 - Será permitida a répactuação do Contrato desde que seja observado o interregno de 01 (um) ano, a contar da data
da proposta, ouda data doorçamento a que a proposta se referir, ouda última répactuação. [

\ ' •

14.2-Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídiocoletivoou
equivalente, que estipular o salário vigente à época-da.àpresentaçãò da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da
répactuação, de antecipações ede benefícios não previstos qriginiriame^te. j

14.3 - Évedada a répactuação'dps^rèços,mèdiante indexação de'~preços por^índÍces gerais, setoriais ou que reflitam a
variação de custos. | 11'.' ^ ,, "'V'' ''' '

14.4-A répactuação será precedida dá demonstração analítica dò aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos
eFormação de Preços. •• i,\ ^ -- í'.' j
15 - DAS SAt^ÕES ADMINiSTRATlVÃS ~ ^ ^

15.1 - Sem prejuízo das sanções legais,iem caso de inexecução"do cõritràto,-errò de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimpiemento contratual pu não veracidade das Informações prestadas, a licjtantè estará sujeitas à multas
calculadas da seguinte forma:

r '/•- '.'1
15.2- De conformidade com o éstátíélecidb nos artigos SS e 87dá Lei Federal ns 8.666/1993, a licitante vencedora que
descumprir quaisquer das condições do.presentè Pregão, ficará sujeifa àisegúmtés penalidades:'

15.2.1- multa moratóriadiáriade 0,p2%.(dois ceritéslmospor cento)_sobre o valordo Contrato,por dia de atraso na
conclusão dosserviços de manuteriçãója juízo daÁdmÍnistraçãp",.até o limite de 10% (dez porcento);

15.2.2 - multa moratória diária de 0,02%"(dois'cêntésimos por-cehíó) do valor total do contrato, em caso de atraso
no atendimento das Ordensde Serviços ou chamadôs''técnlcos, para cada ocorrência, contado a partir da solicitação
feita pela Prefeitura Municipaíde São João dos Pastos;

15.2.3 - no caso deatraso Injustificado ouinexecuçâo.total ou parcial do objeto deste Pregão, áAdministração poderá
garantir a préviâ e ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

a)advertência.-- - —- - — - - -

b) multa de10% (dez porcento) sobre ovalor total doContrato, no caso deinexecução total ouparcial doobjeto;

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

d) declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3 -As sanções previstas nas alíneas 'o', 'c' e 'd' poderão seraplicadas conjuntamente com a prevista na alínea 'b'.

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



PREFEITURA 0'E
sÁoJOÁo
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N5 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

FOLH

15.4-Caberáà Secretaria requisítante, proporá aplicaçãodas penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado,
apresentando provas que justifiquem a proposição.

15.5 - AContratada estará sujeita à aplicação de sanções acima previstas, dentre outras hipóteses legais, quando:

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

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

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

15.6 - Alicitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejar o retardamento da execução do
certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo Inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeltura Münicipãrde^SacTJoãõdos Pastos,"pêlõ~prazõ^é'áté 05 (cinco) anõs,jenquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própriaautoridade que aplicou
a penalidade, sem prejuízoda aplicação das multas previstas neste Edital e das demais comináções legais.

/ I
15.7 - As multas deverão ser recolhidas np prazo de 05 (cinco) dias útèis contados da data da'notificação, em conta
bancária aser informada pela Secretaria íyiúnlcipal requisítante. • j
15.8- Ovalorda multa poderáser descontado dos^pagamentos;ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente. I / v ' 1
15.9 -Nenhum pagamento será feito àContratada antes de pagas ou relévadas às muítás que lhe tenham sido aplicadas.
15.10- Após a aplicação de qüálquef penalidade prevista neste capítulo,'realizar-se àxomunicação escrita à Contratada
e publicação na Iníprensa Oficiai (éxcluídas'̂ as penalida~dés de advertência e, níúlta de mora), constando ofundamento
legal- ! V / ;

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1-A despesa décofrente do objeto desta licitação correráàconta de recursosespecíficos, consignados nasseguintes
dotações orçamentárias no Exercício 2Ó21: " '
PODER: 02 PODER EXECUTIVO 'v , "• '.V ; , . ;
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. \ j
04.122.0003.2004,0000 -Manutenção eFunçionamento da Sec. de Administração.'.' ' |
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros-PeWa^Jurídica. ^ '• i" !

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE Û ) i
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE 'ct " ' !
10 3010003 2017 OÒOO Manutenção eFuncipnamentVda Seçretaflálle S^dè"-' |
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica •' j

0206SECRETARIA DE SAÚDE /
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE /
10302 0014 2018 OÓOO Manutenção e Funcionamento deUnidades deSaúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 3010003 20660000 Manutenção e Funcionamento do FundoMunicipal de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302003120780000Manutenção e Implementação de Rede de Serviços Hospitalares
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL
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08122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretaria de AssistênciaSocial
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

[l7;^mATA^bE^IStRÒD^.PREÇ0SW^::^^^^'^-^--'• •

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

17.1.1 - Oprazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quandosolicitado pelalicitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

17.2 - Éfacultado à Administração, quando a llcitante.vencedora,.após ter.sido.convocada no,prazode validadeda sua
proposta, recusar-se a as'sinar a Ata sem justificativa, charriar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, ou revogar este Pregão, independentemente.da aplicação das sanções previstas neste Edital.

/ ^ !
17.2.1- Nasessão de reabertura dò Pregão,o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida

FOLHA n*

a ordem de classificação, para que seja obtido melhor valor. i

17.3 - Uma vez registrado (s) o (s) preço (s), a;Adrhinlstração;pqderá convocar a detentora do Registro a executar os
respectivos Serviços, naforma e condições fixadas no'presèrite£aital e haAta de Registro de Preços.

17.4 -AAta de Registro de Preços terávalidade de12(do'ze) meses, contados a paftir. dadata desuaassinatura.

i ' i --V'' ~w ' 'V.'-:' ' !
17.5 - Adetentora do Registro deverá manter,as>mesmas'.condições de^jiabilitação exigidas neste Pregão, durante a
vigência da ata. | , |
17.6 - Aexistência db registro de preços não obriga a Prefeitura Municipal,de SãoJoão dos Pastos/MAa efetivar as
contratações naquantidade estimada] flcaTicií-lhVfacultéidã a ãquisiçãò por,outras modalidades, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado .ào .beneficiário do registro b direito de preferência de fornecimento em
igualdade de condições. h\ ííh'-^: 1

1 •: «í ,í;aí I • i
17.6.1- Évedado à'Administração aüquirirjde outro prestador deserviçosbs serviços por percentual igual ouinferior ao
obtido dadetentora dpRegistro de Preçds,-a..menôs'que.%tá:se recusé.a fornecer. í

17.7 - AAta de Registro de Preços, durante sua-vígêhcia, "poderá serbtilizáda por qualquer órgão da que não tenha
participado do certame licitatório, mediante "pTévIa-cbnsujta aòrórgão' gerenciador da ata, desde que devidamente
justificada avantagem. • , . - I

I - ' í , ,

• • ' i
17.7.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do, registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preços, deverão consultar oórgão gerenciador da átapára manifestação sobre a possibilidade de adesão.

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

17.7.3 -As adesões àAta de Registro dePreços não poderão exceder, porÓrgão ouEntidade, aos quantitativos iniciais
registrados e o somatório das quantidades de todos os "caronas", não deverão ultrapassar o limite do dobro a
quantidade de cada item, não ultrapassando também olimite de 50% na adesão de cada item, decreto 9.488/18.

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

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

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

as " DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1- Opresente Edital e seusAnexos, bemcomo a propostada lícitante vencedora, farãoparteintegrante doContrato,
independentemente de transcrição.

18.2 - É facultado ao Pregoelro-ou à Secretária-Muniçipal-requisitante, em-qualquer-fase-da licitação, promover
diligências e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Municipal, para
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta/documeritaçãò. Nesse caso, a adjudicação sorriente ocorrerá após a
conclusão da diligência promovida. - j

I " • ' i
18.3-As proponentes sãoresponsáveis pela fidelidade e legitimidade desinformações e dósdocumentos apresentados
emqualquer fase dá licitação. .-•'1'-'''-'f

18.4 - As proponentes assumem* todos õs-custós'd^preparaçãô;;é-apresentação, de suas propostas e a Prefeitura
Municipal deSão João dos. Pastõs não .será, em nenhum caso, resppnsáyel:pbnresses custos, independentemente da
condução ou do resultado do ísrocesso licitátório. ;j . .... y I • .. .

18.5-A Secretária

fato superveniente
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, médiante'ato esçfito efundamentado.

i í í"'; I '—/ V •
18.6- Será observado,ainda, quanto aó procedimentodeste Pregão: i i

etária deAdministraçãò poderá revogar á presente licitação pqr^fazões deInteresse público, derivados de
liente devidamente comprovado, pertinente ésuficiente pàrájustiflcartal condutaj devendo anulá-la por

- rt - a fi

a) aanulação do procedirnentojicitãtório não gera obrigação de indenlzar> ressalvado odisposto no parágrafo
único do art. 59 da,Lei,FecJeral n2 8.666/1993; '--Kí ''/• I

Í >, '/'y'--" /; •* • •
b) anuiidade do procedimento licitatório Induz àdo contrato, ressalvado, .ainda, pdispositivo citado na alínea

anteyior;e, f /'í' í
\ • ' ) i *

cl nocaso de desfazimentò dò^rõcesso licitatórió,'̂ fica assegurado,© contraditório e a ampla defesa.
; -

18.7-Nointeresse da Administraçãò/sern^qúècaiba.áofparticipantes qualquer reclamação ouindenização, poderá ser
adiada adata da abertura desta licitação èalteradas" as^condições^do presente Edital. ;

• \ ^ ' 1
18.8 - No caso de alteração deste Edital no,curso do prazo'estabelecido para o recebimentp das propostas depreços e
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas." j

18.9 —As normas |disclplÍnàdoras desta licitação serão interpretadas em favor dá ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde qu£ não cómprometam ojnteresse público, a finalidade, a
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

18.10 - Aabertura dos envelopes Proposta e Documentação serão sempre realizadas em sessão pública, devendo ser
elaborada aAta circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pebs membros
da Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com
relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes das licitantes presentes.

18.11 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Documentação em um único
momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas
de imediato, os motivos serão consignados em Ata eacontinuação dar-se-á em Sessão aser convocada posteriormente.

18.11.1 - Ainterrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, após aetapa competitiva de
lances verbais.
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18.11.2 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes
legaisdas licltantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiroe sob sua guarda até nova reunião oportunamente
marcada para prosseguimento dos trabalhos.

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

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

18.14- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exciul-se o dia do Início e inclui-se o dia do vencimento,
observando-se quesóseIniciam evencem prazos emdia de expediente naPrefeitura Municipal de São JoãodosPastos.

18.15 - Ahomologação db resultado destaJicitação não implicará em direito àcontratação. j

18.16 - Éexpressamente proibida a velcuíação depublicidade acerca docontrato, salvo se houver prévia autorização da
Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos. !

18.17 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará
condicionada à análise, pela Secretaria Municipal requisitante, quanto aoprocedimento realizado e à documentação da
nova empresa, considerando todas as normas aqui,éstabelecídas]cpmo parâmetros de aceitação, tendo em vista a
eliminação dosriscos de insucesso naexecuçãp.çió objeto contratadó.p • •

l fr ' .-j; '""-.xTv --'-T-.'""*, . !
18.18-É vedada a subcontrata'ção,.notodò.oü em parte,'para a execüção do.objeto licitado. j

18.19- Os casos omissos serãoUecididqs pelo.Pregoeiro em'conformldade^corn aLei Federal n210.520/2002, aplicando-
se,subsidiariamente, no que couberem; à Lei Federal n^ 8.666/1993, a Lei Complementar n® 123/2006 e demais normas
regulamentarespertinentésàéspécie.) ^ ^^ J" >
18.20 - Este Editai e seus Anexos estãoi dlsposiçâo.clps intéressados'na Comissão Permanente de Licitação - CPL da
Prefeitura Municipal de São João tlòs Pastos, na__Av. Getúlio. Vargas,. 135/Centro - CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA, de 2^ ajea feira, no horário 5as" Ó8:Õ0 às ISÍod horas," oiTde poderão ser consultados gratuitamente pelo site
XXXXXXXXX i 'ijV! V- S' í :

18.21-Ao adquirir oEdital, a llcitànte^devefá-dedararoendereço em receberà notificações; devendo comunicar o
Pregoeiro qualquer mudança posterior, spb pena de reputar-sé válida anotificação encaminhada ao endereço fornecido.

18.22-São partes|lntegrantes deste'Edital.ós seguintes Anexos: ;
Anexo 1-Termo de Referência; p Vfi

Anexo II -Carta Credencial; - 7" ' ' ' " j
Anexo III - Declaração de Localização è Funcionamento; ^ •' '•

! •
Anexo IV - Declaração de Cumprimento dófRequisitos de Habilitação;

Anexo V-DeclaraçW de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Microempresas eEmpresas de Pequeno Porte;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

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

Anexo Vlll - Planilha de Custos e Formação de Preços e Quadro Resumo do Valor Mensal porPreposto

Anexo IX - Proposta de Preços

Anexo X - Minuta do Contrato Administrativo.

Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços

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

ANEXO l

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0-OBJETIVO

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

1
1.2 - Apresente llcitação'èstabelecerá condições para ã contratação de empresa especializada naj prestação de serviços
continuados, denominados de apoio administrativo às atividades institucionais, serviços essesi a ser executada nas
dependências daSecretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assitêncía Social e daSecretaria Municipal
de Saúde do Município de São João dos Patosno Estado do Maranhão, conforme especificações e condições constantes
destedocumento e dóEdital de licitação e demaisanexos.,.i

1.3. Como benefícios Resultantes desta contratação espèra-se melhof^àtènder àsdemandas da sociedade Junto àSecretaria
Municipal deAdministração, Secretaria Municipal dé Assitência Sõci'ál,e;da'Sêcretarla:Municipal deSaúde, agilizar e dar mais
segurança aos serviços de apoio,,contribuindo assim com a Prefeitura'Municipal noidesenvolvimerito de suas atribuições
legaise regimentaisvoltadasàs'atividadesfinalístlcas e ao alcancedos seus objetivos.- !

2.0-MOTIVAÇÃO | —'''v: f".'/'''.' !
I , , • i

2.1.APrefeitura Municipal, nãodispõe cJe;forçá:de.trabalh(rsufiçIente.pará'aterider as necessidades da Administração em
suas tarefas básicas, principalmente nás^atividades de apoio 'administrativo e.complementares no âmbito das secretarias
municipais. ) V;' •' - 5í''

• .1' I V( I r,' • i y '
2.2. A contratação de empresa que supra^a premente necessidade dà Secretaria'Murticipal dê Administração, Secretaria
Municipal de Assitência Social e da.SecyetVria^MunlcIpal de Saúde'dp-^Municípío'de São João dos Patos, visa atender as
necessidades do quadro de servidores," tendo em vista.que o quadro de servldoresatualmentè é insuficiente para manter
os serviços deapoio administrativo dentrò.dós padrões rnínifnõs derapidez e qualidade requeridos pelos usuários Internos
eexternos. | J '

2.3. Acontratação de apoio administrativò se JustlficaT . j
\ )
i ' -' '

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

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

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

3.0-OBJETO
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3.1. Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio
às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos/MA, pelo período de 10 (dez) meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora RS 17,24 RS22.756,80 RS227.568,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais 4400 44000 Hora RS 17,39 RS76.516,00 RS765.160,00

3 Copeiro 880 8800 Hora RS 17,39 RS 15.303,20 RS 153.032,00

4 Auxiliar de Almoxarifado ""•"'440 4400"~'"' "riõfr •• RS"Í7,39 "TíS'7r651.60 RS 76.516,00

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

6 Agente Administrativo / 2640 26400 Hora RS 19,67 RS51.928,80 R$519.288,00

7 Coordenador Administrativo ^ 1760 17600 ,Hpra RS 19,67 R$34i6Í9,20 RS 346.192,00

8 Motorista ! 880 • ..,8800 Hora RS 19,67 RSl7.3p9,60 RS 173.096,00

9 Recepcionista [ .< 660 «jHora RS19,67 R$12.982,20 RS129.822,00

10 Vigia f ISloV''^ -"""ÜldO^^xsV -Hora RS 19.W RS 25.964,40 R$ 259.644,00

í ' //•>;:-TOTAL-,-i . • ^ R$313.634,20 R$ 3.136.342,00

1' }^ASECRETÀRlA'MUNÍCÍPAL pE SAÚDE ' !
ITEM CATEGORIA ' Vqtd mensal: • QTD TOTAL. UNID; • V.,UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria 1

00
00

o

8800\ Hora VrS 17,24 RSÍ5.171,20 RS 151.712,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais ' -•! 3520 35200 Hora .•RS 17,39 RS 61.212,80 RS 612.128,00

3 Auxiliarde Almoxarifado'

o00-00-

8800 ' Hora ;RS!i7,39 RS 15.3(33,20 RS153.032,00

4 Auxiliar de Apoio a Saúde /;;; 1320 13200 jHorá /.RS 18,64 RS24.6Í34,80 RS 246.048,00

5 Motorista [ VV' 8800 //! ilHora /•r$;19,"67 RS17.3(39,60 RS 173.096,00

6 Recepcionista | ''^440 4400;,.-/.' Horá^: '.RS19,67 RS8.654,80 RS86.548,00

7 Vigia 1^" >/•.'sVoo^.. •;Hora':- ::RS 19,67 ;R$17.3b9,60 R$173.096,00

j TOTÀLV) ò n •''V.À-M J RS159.566,00 RS 1.595.660,00

! SECRETARIA MUNICIPALpE'ÀSSISTÊNCIA SOCIAL ' j
ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIÍ. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria | 220 2200" Hora RS 17,24 RS 3.792,80 RS37.928,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais 440 •' 4400 - Hòra RS 17,39 RS7.651,60 RS76.516,00

3 Auxiliarde Apoio Administrativo.. ... , .220 „-„2200...-. !;Hora _.RS 18,41 -^ •-"'rS 4.050,20 R$40.502,00

4 Coordenador 220 2200 Hora RS 19.67 RS4.327,40 RS43.274,00

5 Recepcionista 220 2200 Hora RS 19,67 RS4.327,40 RS43.274,00

TOTAL RS24.149,40 RS 241.494,00

VALOR GLOBAL R$ 497.349,60 R$ 4.973.496,00

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

VALOR MÉDIO TOTAL R$ 4.973.496,00 (Quatro milhões novecentos e setenta e três mil quatrocentos e noventa e seis
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3.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima.
3.3 A presente contratação adotará o regime de execução a Empreitada por Preço Global.

4.0 - FONTES DE RECURSOS

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

PODER; 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO; 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutençãp.e Funcionamento da Sec..de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços deTerceiros • Pessoa Jurídica. ,. - i

/ , ;0206SECRETARIA DE SAÚDE \ í
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE : ' ^ j
10 3010003 2017 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde ' |
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

fv/i

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

0206 SECRETARIA DE SÁUDE ^
10 302001420180000Manutenção eiFundonamehto.de Unidades de Saude.^^
3.3.90.39.00 Outros serv. deterc. péssóã jurídica^ ',.-

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SÃUDE
10 3010003 2066

3.3.90.39.00 Outros

UC 3MUUC l . , / * • • kl ' ^ M

0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de^Sau'de <v'
)sserv. deterc. pessoa Jurídica - - - • - ,{

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0003 2019 0000

3.3.90.39.00 Outros Serviços

I - - - li ' i- - * f • y
Manutenção e Funcionamento.de Secrètarja de Assistência Social
i/iços DeTerceiros - PessoaJurídica.' O V"- -'

5.0-DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO • 'V " I
I • . • .. 1

5.1 O prazo para início da prestação dos serviços é de até 06^ (seis) dias corridos, contados do recebimento pela
CONTRATADA da ordem de sérviço.expedida pela CONTRATANTE.

6.0-DA VIGÊNCIA

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

07- DA GARANTIA DEEXECUÇÃO DO CONTRATO

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

08- DOS ENCARGOS DAS PARTES

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



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

8.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste termo de referência, respondendo peias
conseqüências de sua inexecução totai ou parcial.

A CONTRATADA deve:

a. Nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do contrato;
b. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, devendo comunicar à
CONTRATANTE a superveniêncla de fato Impeditivo da manutenção dessas condições;
c. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes. Indenizações, tributos, vale-refeição, vaie-
transporte, uniformes, crachás, equipamentos de proteção individual - EPI e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Poder Público; —:—- ^ i
d. Respeitar as normas e procedimentos da CONTRATANTE; ^ j
e. Responder pelos'̂ danos causados diretamente àAdministração ouaosbens daCONTRATANTE, ouainda a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante aexecução deste contrato; |
f. Comunicar à/Administração da CONTRATANTE qualquer,anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados; \ !
g. Fiscalizar regularmente osseus empregados designados para,a. prestação do serviço, com d intento deverificar as
condições em que oserviço está sendo prestado;.' >V , - í
h. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração^bmetida' por seus empregados quando da execução do
serviço objeto deste contrato; ^
1. Refazer os serviços que,", á
que caiba qualquer acréscimo no'
]. Manter seusjempregados sob asmormas^ disciplinares^da eONTRATÀNTEi substituindo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer que séja considéradomconveniente pelo representante da CONTRATANTE;
k. Recrutar, selecionare encaminhadaCONTRATANTE os erripregadps necessários à realização dosserviços, de acordo
com a qualificação mínimaexigida; ~ • '
i. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para^o^bpm desempenho das atribuições de seus empregados;
m. Manteros seus empregados devidamente identificados porcrachá e uniforme; [
n. Cuidar para que opreposto mdicàclp mántenha permanente contato/corh a^uni.dade responsável pela fiscalização
do contrato, adotando as providêriciás requeridas relativas àexecução dos.servíçbs^pejos empregados;
o. Coordenar eçontrplar aexecução^dps serviçoscontratados;/'i
p. Administrar todo e qualquer assúnfp relátivo aòs seu^enipregádós; ;_. V i
q. Assumir todas as responsabilidades e-^tomar as'medidas !necessáriàs ao atendimento 'dos seus empregados
acidentados ou acometidos de mal súbito,•pòr,meio'dò pré'postb;C-"-j f;)' |
r. instruir os seus empregados quantoà pfevéhçãb de acidêlites e dè incêndios; I
s. Registrar e controlar, diariamente', a assiduidade é.,ã pontualidade de seu pessoal, bèrrí como as ocorrências
havidas, permitindo à!CONTRATANTE oacesso ào controíe de' freqüência; . |
t. Encaminhar à CONTRATANTE, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação de empregados que fruirão férias no
períodosubsequente,'assim como,daqueles que irãosubstituí-los; /
u. Cuidar da discipliná e da apresentação pessoal dos seus empregados; .'
V. Providenciar,^no prazo máximo de2,horas,.eventuals.faltas.de empregados;. •
w. As faltas que não forem repostas no prazo retro mencionado serão glosadas com base nos custos apresentados
pela CONTRATADA, na fatura do mês subsequente.
X. Substituir os equipamentos em até 24 (vinte e quatro) horas quando apresentarem vícios ou defeitos, devendo
haver autorização formal da CONTRATANTE;
y. Comunicar, previamente, eventual necessidade de substituição de material especificado, devidamente Justificado,
cujo produto para reposição deveser aprovado peloOrdenador de Despesas, cessando a sua remessa tão logo normalize a
causa impeditiva;
z. Substituir quaisquer ferramentas recusadas pela FISCALIZAÇÃO, consideradas não adequadas à prestação dos
serviços, em termos de desempenho e condições de uso dos equipamentos.
aa. Não serão ressarcidos quaisquer valores, a título indenizatório ou a qualquer outro, por emprego de
ferramentas não aprovadaspela FISCALIZAÇÃO.
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bb. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos
pertencentes à CONTRATADA;
cc. Colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados para a perfeita realização dos
serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições de funcionamento, com qualidade e tecnologia
adequadas;
dd. Realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução dos serviços;
ee. Manter sede, filial ou escritório em São João dos Patos, local em serão prestados os serviços, com capacidade
operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos
pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.
8.2.1. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o

cumprimento desta obrigação.
8.3. Fornecer e exigir dos .empregados o uso de todos-os equipamentos de segurança-recomendados pelas normas
regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem a usá-los;
8.4. ResponsabÍllzar-'se pelo transporte do seu pessoal até as dependências da CONTRATANTE, por meio próprio ou
mediante vale transporte', inclusive em casos de paralisação dos transportes público, bem como nas situações em que se
faça necessária a execução dos serviçosem regime extraordinário; ' ^
8.5. Pagar os salários de seus empregados, bem como .recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos, exibindo,
sempre que solicitado', as comprovações respectivas;. j ^
8.6. Responsabilizar-se por todos os encargos previdénciáriosse obrigações sociais previstos'na legislação social e
trabalhista em vigor, ^devendo sa^ldárlos na épcícVprópria, vez que^oVseus empregados não manterão nenhum vínculo
empregatício com aCÒNTRATANTEj|--,*-l^--v T, ;• • .--T '.'x',"; I
8.7. Responsabilizar-se ponto^as .ás providências e obrigações estabélè'cidas'na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, emjocorrênciá da èspécie,'forem vítimas ós seus empregados' durante aexecução deste contrato, ainda
que acontecido em dependência da CONTRATANTE; .-'r j |
8.8. Responsabilizár-se por todos os,encargos dé possível Fernanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
destecontrato, originàriamente oüvinculada porprevenção, conexão"ó'u continência; e '
8.9. Responsabilizar-se portodosdsencàrgos fiscaisVcomerciaís resultántes destacontratação!
9.0 AInadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargc)s'su'pra'cita"dos, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento àAdminlstração.da CONTRATÁNTE, nem pode onerar oobjeto deste.cbntrato. |
9.0 Caso a CONTRATADA não^honre ço_m'ós encargos trabalhistas^é previdenciários concernentes aeste contrato, fica
a CONTRATANTE autorizada adedúz[r'c3asTaturás devidas os valores"; réferentes^aós salários, auxílios e eventuais direitos
trabalhistas. | vN ';V /'"'1'
9.5 Os valores a que se refere este iterh deverão serdepositadòs judicialmente ou repassados às contas correntes dos
empregados da CONTRATADA que prestam>eryiçò.,nos postordas Secret^^^^ Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos - MA. | í" ' - L" - A'. • •-
9.6 A CONTRATADA deverá se solicitado-preylamente pela.CONTRATANTE, executar os serviços em dias e horários
distintos dos estabelecidos originalmente, podendo, nesse''casò, haver compensação entre a carga horária semanal
estabelecida e aquela íprevista na convenção ou acordo coletivo da categoria envolvida. j

! I
i r. I

9.7 São expressamente vedadas à CONTRATADA:

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

9.8.1 Expedir ordem de serviço;
9.8.2 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou prepostos
da CONTRATADA;

9.8.3 Promover a alocação inicial dos postos de serviço e devidos ajustes;
9.8.4 Colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences
necessários ao bom desempenho dos serviços;
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9.8.5 Fornecer condições adequadas para Instalações dos equipamentos;
9.8.6 Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigências do contrato;

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

10. UNIFORMES

10.1. A contratada deverá fornecer uniformes a seus empregados, porém deverá orientar todos a se apresentarem sempre
limpos, asseados e vestidos com decoro.e condizentes.com a atividade a ser desempenhada-no órgão Contratante.

!
11.DASÜBCONTRATAÇÃO " • " : j

11.1. Não será admitida a subcontrátação do objeto llcitatório.

12.0 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO,

a. Durante a vigência deste contrato,a exeçução"do obJetq:será,acompanhada,e fiscalizada pelo (a) titulardo Serviço
desta administração pública.ou'pôrrepresentànte da CONTRATANTE^devidameriteidêsignado para esse fim, permitida a

... • -I . • ^ ' t - .--/-y •" , iassistência de terceiros. .'N • í- < i . - ^ • A-,,' ''

, ..'iVAvv-: . - .1. . .... .b. Aatestação de conformidade!da^prestàção dosserviços cabe:ao titulardb setorresponsável pela fiscalização do
contrato ou a outro servidor.designado,para esséTim".'' —•/

13.0 - DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL;TRABALHISTA EPREVIDENCIÁRIA., j
; . t '.p; • j

13.1 Para fins de acornpanhamento doi adimpjemento de suas obrigações'rfiscais, trabalhistas e previdenciárias, a
CONTRATADA deverá entregar a Secretária'solicitahte, a documentaçãò'a!s'eguif relacionada: - -

f > I / 'ít' , •' ' I .11
a. Mensalmente, acompanhando, a. Notá, Fiscal/Fatura reférente„ao serviço, prestado, no setor responsável pela
fiscalização do contrato, cópias autenticadas erh cartóriò ou cópias simples acompanhadas, de originais, dos seguintes
documentos: í "so-- • . / !

Certidão de Regularidade do FGTS-jCRF;, ía)
b) Certidão de Débitos Relativos;^,Créditos Tributários*FederáiSfe'.à "Dívlda Ativa dà União, conforme portaria
PGFN/RFBnei751,de02deOutubrode2014;'6"::-£~::s/• 1
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual é'MuriicipaJ do domicílio ou sede da CONTRATADA;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. ' ' ' • : " \

Noprazo de 15 (quinze)dias, conforrhesolicitado pelo fiscal do contrato: '/

a) Extratos de lnformáções_l^reviçlençiárias eje depósitos do Fundo de Garantia éJempo de Serviço - FGTS de seus
empregados, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da
CONTRATADA.

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador
o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s} de qualquer mês da
prestação dos serviços ou ainda dos respectivos comprovantes de depósitos bancários.
c) Os comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale transporte, auxílioalimentação, etc.), a que estiver
obrigada porforça de leiou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços
e de qualquer empregado;
d) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da CONTRATADA.

No primeiro mês da prestação dos serviços:
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a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominaldos empregados, contendo nome completo, cargo
ou função, horário do posto de trabalho, RG e CPF;
b) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências das secretarias contratantes de funcionários não
inclusos na relação.
c) Qualquer alteração referente a esta relação deverá ser imediatamente comunicada à FISCALIZAÇÃO.
Até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), ou após a demissão de
empregado, apresentar a documentação adicional abaixo relacionada, acompanhada de cópias autenticadas em cartório
ou de cópias simples acompanhadas de originais:

a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,devidamente homologados,
quando exigível pelosindlcatt^da categoria;-- —
b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciáfia e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c) Extratos dos deplósitos efetuados nas'contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

r ' . - j

14.0 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA EPREVIDENCIÂRlÁ. ;

a) Recebida a dqcumentaçãq mencionada rio Item l'cia"'cláusula anterior, á FISCALIZAÇÃO docontrato deverá apor a
data de entrega a CONTRATANTE e assiná-la. r'/ I
b) Verificadas inconsistências oudúvidas nVdpcumentação entregue;-a CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete)
dias corridos, contado a'partir,do/Te"cebirnentò;.de diligência da FlSCAUW'ÇÃO,^parã prestar os esclarecimentos cabíveis,
formal edocumentairnente. i %( \ >5 ' 'V'''/^ '
c) Odescumprimento reiterado'dàs^disposições.acirnalé a manutenção^dá''GONTRÁTADAiem situação Irregular
perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias JmÃUçarãó rescisão'contratual, sem prejuízo da aplicação das
penalidadesedemais'cominaçõeslegais; / '' 'V-vV ' !

! 'll-', . Vvpt
15.0-FORMAÇÕES DE PREÇOS IV" ,

a) Deve a contratada apresentar planilha de composição de preços; discriminados por cargò e deverá ser usada a
Convenção Coletiva do Estado para cada;categorÍa. , ] t.—v '

« ' ; r- ' .v-' f. i
1 '• Vs s.\ .. ,'J •' ! ;

16.0~DAUQUfDAÇÃOEDOPAGÁMèmÓ^\ / í~-' !

16.1 ACONTRATADA deverá entregaraté o diá20do mêssúbsêquèrite ao da prestaçãodoserviço, ao(s) AdaSecretaria
Municipal solicitante, nota fiscal/fatura dó/sérviçòs, emitida~em i((umá) yià,'para'fins de liquidação épagamento, de forma
a garantir o recolhimento dasimportâncias retidas" relativas à contribuição'pVevÍdenciáriá *'
16.2 Aatestação da nota fiscal/fatura correspondente à.pVestaçãõ do serviço caberá áo fiscal do contrato ou a outro
servidor designado para esse fim. , j
16.3 No casode as notasfiscais/faturas serem emitidas e entreguesà CONTRATANTE em data posteriorà indicada no
item01 desta cláusula, será imputado-à CONTRATADA o pagamento dós eventuais encargos moratórlos decorrentes.
16.4 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE ematé 10 (dez) dias úteis, contados da protocolização da nota
fiscal/faturae dos documentos relacionados nq Subitem1^1 da dáusuja nona deste
16.5 Opagamento será realizado pormeio de ordem bancária, creditada naconta corrente da CONTRATADA.
16.6 Opagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA, quando couber, estará sujeito às retenções nafonte de
tributos e contribuições sociais, de acordo com os respectivosnormativos legais, de:
a) Imposto Sobre a Renda - IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para a Seguridade
Social - COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP;
b) INSS;e
c) Imposto Sobre Serviçosde Qualquer Natureza - ISSQN.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e documentação discriminada no Subitem 1.1 da cláusula nona deste contrato, sem que isso gere direito de
reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.
16.8 ÀCONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuaro pagamento após a atestaçãode que o serviço
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foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
16.9 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
16.10 A não apresentação da documentação de que trata o Item 1 da cláusula nona deste contrato, nos prazos
especificados, ou o não atendimento de regularização no prazo de 30 (trinta) dias, contado da solicitação pela
FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato e quaisquer valores retidos cauteiarmente somente serão pagosapós
a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdenciárlos e demais tributos encontram-se em dia.
16.11 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serão devidos pela CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de Juros simples.
16.12 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N =
Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; l = índicede compensaçãofinanceira =
0,00016438; eVP =Vaior da prestação em atraso. ' '

/ }

17.DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO) j

' i
17.1. Visando à adequação aòs novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado
o interregno mínimo de1 (um) anÒ.còntado naforma ap^resentãda nosubitem queseseguirá, o valor consignado noTermo
de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATÂ^A jusUficar. exomprovar a variação dos, custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas parVahálisé e posterior^af^vação da CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreton"9.507,de 2018,e nas disposições aplicáveis da InstruçãoNormativa SEGES/MP n"5, de 2Ò17.

i • r •>. •/• "r ^' K !
17.2. A repactuação poderá ser'dividida em.tarítas parcelas quantas forem'necéssárias, em respeito ao princípio da
anualidade do reajustamento dos preços da contrata'ção,.poclendo ser realizada em momentos distintos para discutir a
variação de custosque tenhamsua anúálidade resultanteení datas diferenciadas/tais como os custosdecorrentes da mão
deobra e oscustos decorrentes dosinsutnps necessários à execução dosemçb;.-!. I

17.3.0 interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repa"ctuação será cóhtado: '

i 'V'' :">• // j
17.3.1. Para os custos relativos à ríião de obra, vinculados à data-base''̂ da categoria profissional: a partir dos efeitos
financeiros do acordo] dissídio ou convénçãb cólétiya de.trabalho, vigente àépoca da apresentação da proposta, relativo a
cada categoria profissional abrangida pélo.contrato;:.- • X. iX'. '.V'' í

17.3.2. Para os insumps discriminados nVPIánilha de.Custos'e FormaçãoldVPreçbs que estejam diretamente vinculados ao
valor de preço público (tarifa): do último "réâjústè~aprpvádo.por"áutqfidácÍe governamental ou realizado pordeterminação
legal ou normativa; X , I

17.3.3. Para os demais custos, sujeitos ã variação de preços dó mercado (insumosnão decorrentes dá mão de obra): a partir
da data limite para apresentação das propostas constante do Edital.

17.4. Nas repactuaçõés subisequentes à primeira, o-interregno dè urh ano será computado da última repactuação
correspondente à mesjjia parcela objetode nova sçlicitação. Enten^-se^cqmo újtima repactuação, a data em que iniciados
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

17.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao
novo acordo, dissídioou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida
pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

17.6. Casoa CONTRATADA não solicitea repactuação tempestivamente, dentro do prazo acimafixado,ocorrerá a preclusão
do direito à repactuação.

17.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
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17.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

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

17.7.3.do dia em que se completouumou mais anos da apresentação da proposta, em relaçãoaos custossujeitosàvariação
de preços do mercado;

17.8. Caso,na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídioou convenção coletiva
da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou-à CONTRATADA proceder aos cálculosdevidos, deverá
ser inserida cláusula no termo aditivode prorrogação para resguardar o direito futuro à,repactuação,'a ser exercido tão logo
se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusâo. 1

t ' '

/ I
17.9. Quando a contratação envolver mais de urna categoria profissional, com datas base diferericiadas, a repactuação
deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os.^acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias
envolvidas na contratação. —. . '

j •
17.10. é vedada a inclusão, porocasião da repactuação,''de benefíciós nãó"previstos na.propostá inicial, exceto quando se
tornarem obrigatórios por forçâ';dê.instrumehto'Iegal, sentença normativa. Acordo,"'Convenção ê Dissídio Coletivo de
Trabalho. j- V; ^ "r' ... \

' i ' . V . -• .t ; • i 1
17.11. A CONTRATANTE não se vincula às,disposições.contidas-em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem
do pagamento de participação dos trabalhadores rios lucròs^bu^resuitados: da empresa contratada, de matéria não
trabalhista, de obrigações e direitos'que somente se aplicam, àòs'contratos com a Administração Pública, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei, taiscoitio vaIofes~ou índices obrigatòribs de encargos socjais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercícioda 'atividade;— ,i l 1

i n.; i
17.12. Quando a repactuação se referir.áos custos da mão de obra, a.CONTRATADA efetuará a comprovação da variação
dos custos dos serviços por meio'de.PlanÍlha.de,Custos e Formaçãçjdé.Preçovacorripanhada da apresentação do novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva dá çategoriâ"profÍssional abrangida péló^contrato. |
17.13. Quando arepartuação se referir ãós~custõs sujeitos à.variaçãpjdos pr^ços'̂ de mercado (insumos não decorrentes da
mão de obra), a CONTRATADA demonstrará,ó respectivo.auméntõ pòr mèjô de Planilha de Custos e Formação de Preços,
considerando-se a aplicação do índice de reajustamentõ^ m'ediante:^ãplicação daseguinte fórmula (art. 5^do Decreto n.s
1.054, de 1994): R= Vjjl -12) /12, onde: R= Valordo reajuste procurado; V= Valorcontratual do serviço a ser reajustado; is
= índice inicial - refere-se ao índice de custos ou .de preços'correspondente à data fixada para entrega da proposta da
licitação; I= índice relativo ao mês do reajustamento; •'

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

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

17.16. Caso o índice estabelecido para a repactuação de insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

17.17. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo aditivo.
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17.18. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

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

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

17.18.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de
mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa,
contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualídade em repactuações futuras.

FOLHA n*

cei^&

17.19. Os efeitos financeiro-f da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relação àdiferença porventura existente. j

17.20. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita, no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da
solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. j

17.21.0 prazo referido rio subitem.anterior ficará s'uspen^]ençi^an\òrà CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a
documentação solicitada pela CONTRATANTE pará^à cottiproyação^dá.Wiação dós custos. ' '

! ''.-A"-Ti í
17.22. As repactuações serão fórmalizádas;,por rn.eio de apóstilamento,.exceto, quando.coincidirem com a prorrogação
contratual, caso em quedeverão serfofrnaüzadas por-aditamento aocontrato:/ j J • ^ \

i \ -1 'í-'- ' vXV"'' !
17.23. O CONTRATADO deverá complementar a garantia coritratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a
proporção de 5%(cincopor cento) em relação ao vaior contratado, cornocondição para a repactuação, nos termos da alínea
Kdoitem3.1doAnexpVII-FdaINSEGÈS^MPn.""5/2017.~ " i;/; " |

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS l í A; ií.'' 1
i •' ' ' '
í 1f \í\5

18.1. Fazem parte e integram esteTerrho de;Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
I f M Í. f í ,
'Terrho de;Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes

i V\? x • . • /v-i 'v'y

18.1.1. ANEXO i- MODÉLO DE PLANILHA DElCOMPÔSIÇÃOpE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS
18.1.2. ANEXO II • MODELO DO QUADRO

i
lOjRESUMO DO VALOR CONTRATUACDOS SERVIÇOS
^ y vA''

.V--' V-.-. ,
SãoJoâó dos Patos^MA, Orde fevereiro dé 2021

Responsáveis pela elaboração do termo de Referência

Márcio José de Oliveira Lima

Secretario Municipal de Saúde— -
Portaria ns 007/2021

Géssyka Raflégla Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria ns 010/2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS

unicefié^
Ki.Liri

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

A LICITANTE deverá encaminharr junto-cqm-cada-Planilha, ruma-cópla-dos Acordos, dos Dissídios ou das
Convenções Coletivasde trabalho locais das categorias. ' i

PLANILHA DE CUSTOS É FORMAÇÃO DE PREÇOS

. . : DADOS PROÇESSUAIS-

Licitação N-

Data:

Horário:

- . DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)
Empresa;

CNPJ:

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

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

Registro no MTE:

Data de Registro no MTE:

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

Mão-derobra vinculada à execução contratual ' >
Dados corríplementares para composição dos custos referentes à mão de obrá

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

2. Salário Normativo da Categoria Profissional;

3. Categoria Profissional (vinculada a execução contratual):

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

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

CATEGORIA PROFISSIONAL:

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

A Salário Base R$

B Adicional de Periculosidade R$

C Adicional de Insalubridade R$

D Adicional Noturno R$
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E Hora Noturna Adicional R$
F Adicional de Hora Extra R$
G Intervalo intrajornada R$
H Outros (especificar) R$

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$

MÓDULO 2 • BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS)
A Transporte R$
B Auxilio Alimentação (vales, cesta básica, etc.) R$
C Assistência Médica e Familiar R$
D Auxilio Creche R$
E Seguro de Vida, Invalidez e Funeral R$
F Outros (especificar) R$

TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS RS

' ^ ^ : MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (RS)
A Uniformes R$
B Equipamentos R$
C Materiais RS
D Outros (especificar) R$

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS RS •
Nota: Valores mensais por empregado

• ' MÓDULO 4-ENCARGOSSOCIAIS ETRABALHISTAS ^
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciáríos e FGTS .

4.1. - ' i ./' Encargos Previdenciários e FGTS '% " ^ Valor

A INSS 20,00% RS
B SESI ou SESC 1,50% R$
C SENAI ou SENAC 1,00% RS
D INCRA 0,20% RS
E Salário Educação 2,50% RS
F FGTS 8,00% RS
G Seguro de Acidente de Trabalho 3,00% RS
H SEBRAE 0,60% RS

1 , '- TOTAL . ' " 36,80%" " % RS /
• ' Subrnódulb 4.2 - l3s Salário é Adicional de Férias

4.2., ' 13S Salário eAdicíonálde Férias % ' .f Valor

A 132 salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% RS
Incidência do Submódulo 4.1. sobre 132 Salário e Adicional

de Férias
RS

TOTAL RS,
- Submódülo 4.3 - Afastamento Matérnidade
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4.3. - Afastamento Maternidade • % - Valor

A Afastamento Maternidade R$

B
Incidência do Submódulo 4.1. sobre Afastamento

Maternidade
R$

TOTAL R$
Submódülo4.4 - Provisão pára Rescisão

4.4. Provisão pára Rescisão % Valor

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

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,00% R$

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

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,00% R$

TOTAL R$

Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente ,

, 4.5I
Composição do Custo de Reposição dq Profissional.

' .Ausente
% '' Valor •

A Férias e terço constitucional de férias 0,00% R$
B Ausência por doença 0,00% R$
C Licença Paternidade 0,00% R$
D Ausências Legais 0,00% R$
E Ausência por Acidente de Trabalho 0,00% R$
F Outros (especificar) 0,00% RS

Sübtotãj '̂ " . • ' , r RS

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

Ausente
RS

TOTAL R$
/ QUADRO RESUMOMÓDULO 4-ENCARGOS SOCIAIS Etrabalhistas , >

4. ^ • MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS Valor

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

4.3. Afastamento Maternidade RS

4.4. Custo de Rescisão RS

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente RS

4.6 Outros (especificar) RS

TOTAL RS

- - . MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS

5.. , JUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS1 Valor

A Custos Indiretos 0,00% RS

B Lucro 0,00% RS

C Tributos 0,00% RS

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

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

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

: ^ , ' PARTE B. '̂

- . p'- , • Quadro - resumo do.custo por:Empfegado ^ -
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

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

Subtotal (A + B + Ç+ D) R$
E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros R$

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$

•>

I

nu
--\u^ 'A

•_';Vav>

•v <
\ -/'i <

" \u\
J ' i

' ''U\
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PARTE C

Quadro Resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

folha n ..\u UfiA

TIPO DE

'serviço
(A) -

" VALOR
PROPOSTO POR

;EiyÍPRÈGÀDp
' (B)

; QUANTIDADE DE
EMPREGADOS

POR POSTO. '

' (C) -

VALOR

PROPOSTO

POR POSTÒ

(D)=(BxC)

QUANTIDADE'
DE POSTOS

(Ej « '

VAÍiOR V
TOTAL DÕ

SERVIÇO//

(F)=(DxE)

1- serviço 1

(INDICAR)
/'RS

/

' ' '
R$

!

RS

; VALOR MENSALppS serviços (f+ll+IIJ+.i..) ' t. . .. '

''̂ PÁRTE;D-/•; V
Quadro-demorístrátivo - VALOR GLOBALDA PROPOSTA

J ^ '* QUADRO- DEMONSTRATIVO- VALOR GLO , >

1 Valor,Global!8à'Proppsta '

Descrição Válòr 1 -, Valor (R$)

Valor proposto porposto „ ... .' ; ]

B 1 : Valor mensal do serviço li"; . ! \

C 1
í

1
í

ValorGlobãLda,proposta (valor mensaTdò serviço" x n®.

meses do contrato), u--..-. - v • / /. •• *

{

\

! ^w •• • 1
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO QUADRO RESUMO DO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

unios

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora

2 Auxiliar de Serviços Gerais 4400 44000 Hora

3 Copeiro 880 8800 Hora

4 Auxiliar de Aimoxarifado 440 4400' Hora i

5 Auxiliar de Apoio Administrativo 264Ó 26400 Hora .

6 AgenteAdministrativo / 2640 26400 Hora i

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora , ;

8 Motorista | , 880 - .8,800 Hora
1

9 Recepcionista | 660,. {•- j , 66pp-> «- )Hpra i

10 Vigia { _ 1320-'.--'=' - i32od-:'̂ ;' -Hora 1

í ; {.'f-.TòTAL^-./.í'" li. í
i •— .!,'•••, • - v'.// :<—' • j

! ír'SECRETARIA MUNIÇÍPAL DE SAÚDE' 1
ITEM CATE60r|a >Ç1TD MENSAL. QTDTÒfAL. unid' iV. ÜNIT. V.MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria j

o
oo

00

..8800 Hora'
•<

2 Auxiliar de Serviços Gerais ; „3520 .. _ 35200. rHora: 1 i

3 Auxiliar de Aimoxarifado^ '.'l! 880 8800 Hora
1

4 Auxiliar de Apoio a Saúde ,:í\\\i32g,V 13200 •- Hòra !

5 Motorista \ ^ |\ '̂ CsSOV'

00
00

o
o

-Hora. i

6 Recepcionista 1 \\''.r^440\r- ^ 4400-ri'' Hprà-- 1

7 Vigia i :-,.:88oò-y J ^Hõraí !

} TOTAL- • Vr- !

SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL !

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

1 Agente de Portaria 1 220 2200 Hora /

2 Auxiliar de Serviços Gerais 440 4400 Hora

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

4 Coordenador 220 2200 Hora

5 Recepcionista 220 2200 Hora

TOTAL

VALOR GLOBAL

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



Pregão n2 /2021

empresa

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N2 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

CNPJ n2

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

F0LHA n

com sede na

(diretores ou

sócios, com qualificação completa nome, RG, ÇRF, nacionalidade, estado civii, profissão e endereço), pelo presente
instrumento de mandato, npmeia e constitui, seu{s)Procurador(es) o Senhbr(es) 1_ (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil, profissãolé endereço), aquerh confere(rh)^amplós/ppderes para, junto a Prefeitura Municipal de São João dos
Pastos praticar os atòs necessários à representação'dà-outorga"ntéjnW'licItação na modalidade de Pregão n9 /2021
usando dos recursos legais e acompãnhando-oH/,ÇPnferindo-lhes, ainda;jDoderes.espêcIais para apresentar lances verbais,
negociar preços ederriais condições, declarar a intenção deinterpor reojrsç/renunciarão direito deinterposição derecursos,
transigir, desistir, firmar compromissos óü:àcordos, dando tudo porbom firme evàliòso.-'' ,

; •" '..AV x" •>- ^ 1
: Ai-/ i

(local e data pof-extenso) „ A•,

fíi:

;h í (nome da empresa) 'y •. I'

I \i
''-(Nome e assinatura de seu RepreséntanteTegal)

. l

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



PREFEITURA OE

SÃO JOÃÒ '
DOS PATOS

Pregão nS /2021

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃOPRESENCIAL NS /2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

Declaro; sob as penalidades dá lei, que a empresa

FOLHA ri?:wüfw

, CNPJ nS , está

localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do
objeto. I . ' '

pertinentes as

CIDADE/ESTADO:

C.E.P.: i

•Tv

i •
PONTO DE REFERÊNCIA: u '

! ' M .•

TELEFONE: li V

V.V.

'\'y í;

i i•

J 1/,'

í l i

(local e data por extenso)/.,-/

(nomédaémpresa)
(norne e assinatura do representante legal)

Humanos e mobiliários

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



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N906.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL NS /2021

ANEXO IV

FOE:Hlfh»!ZSS^

DECURAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão ns /2021

n8

empresa CNPJ n.8

^ R.G. nS

sediada na

, C.P.F'• (endereço compíètb), representadaípelo(a) Sr.(a}
,j DEC LA RA, sob as penas da Lei,-^uè cutfipre plenamente ás exigênclás eos requisitos de habilitação

previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe;;j^eaíízádò pela Prefeitura Municipal deSão João dos Pastos,
inexistindo qualquerfato impeditivo.de sua pàrtiçipação^neste ceftame/..3i')

I -

. . 1. V"

/- ~ ' -v• . ''

.V, O' ' -Jlócal edata por extenso)' /v ';' -
'I .,v

'V - !
5. i i

(nome dã'emprésa)' rw

(nome e assinatura do representante lega! oü"procurador)
? í.-".

hii..

---

/

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



F©LHA n*

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL NS ^2021

ANEXO V

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

Pregão pS /2021

empresa ,, ÇNPJ ' ns
^ R.G. n2

sediada na

, C.P.F.(endereço completo), representada pé]o(a) Sr.(a)
n® ,!• ECLARA, sob as penas da Lei, que.cúmpre plenamente as exigênclafeos requisitos de habilitação
previstos no instrumento convocatório do Pregão em épígrafè,''realizado pelaPrefeitura Municipal de SãoJoãodos Pastos,
excetuando-se a eventual aplicação do permissivcr.est"abelecidp'ria.a^ da Lei Complementar nS 123/2006 para a
regularidade fiscal, inéxistindo qua^uerja^o Impeditivo de sua participação neste,certame. , |

\ ' ~ • "•'vV/ . '••"••"'li'' ^ '
/ .• I • I

• t-' ^ (local edàtà porextenso) \

iV.,: it

(nomedàempresa)-" li.i/
(nome e assinaturado representantVIegal ou'procurador)

1,/^ í !

/y/if

wv/w.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.685-000, São João dos Patos/MA



Pregão n2 /2021

A/O

sediada na

^ C.P.F nfi

que

a exercer o direitode preferência como"critério de desempate' hò procedimerítòJicítatório do Pregão'emepígrafe,
pela Prefeitura Municipal de São João dós Pastos. i I

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL Ns /2021

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAOU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FOLHA n

(razão social da licitantè), inscrita no CNPJ sob o n^.
.(endereço conipleto),..representada peio(a) Sr.(a). R.G. n2

- , DECLA RA.-parVôs.fins do disposto na Lei Complerhèntàr n® 123/2006, sob as
sanções administrativas cabíveis esob as penas da íei> qtié^e etfquadra como: |

} ' '<•*' i?'" • i• MICROEMPRESA, conforme inc.'I.do art. 3e'da Uéi Compiemèritar'n2;^123/2d06v . |
• EMPRESA DE PEQUENO PORTE,'cònfòrme Inc' II doart. 39 da Lei Complementar. rÍ9 123/2006. i

í ••Xr>V\^xV_ /••.. r-;.L '.-/.v.:-:--
E que não se enquadra em qualquer das'hipóteses de e'xciüsãò'no § 4 do art:.39 da mencioi.p da mencionada lei, estando apta, portanto.

realizado

'Xf
'i ]:' t

i -s (locai e data por extenso) í| •'

(nó^me dá èrnpresa)''..- '̂'-7'/
(nome é assinatura do representante legal.o"u.procurador)

'li/.' t, O -

w .•

OBS: ASSINALAR COM "X"UMÀ DAS OPÇÕES

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO VII

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

FOLHA

Pregão ns /2021

A empresa-. , CNPJ .n2 representada pelo(a] Sr(a)
R.G. n2 l CPF n2 ^ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n®
8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre'e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo nacondição de aprendiz, admitida á^partir dos 14(quatorze] anos, nos termos do inciso XXXIIl do
Art. 72 da Constituição Federal. / ..o

•y vC^-^./^;-('local edata por extensb)yvV

I (nome da empresã) ..jj,
.(norhé êassinatu'ra'dô repreiseritante legal)

V / •
f V

:í..!hyv-\

ò).

/

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N8 /2021

FOLHA n
•u uni.

ANEXO VMI

PLANILHA DECUSTOE FORMAÇÃODE PREÇOS E QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL POR

PREPOSTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

^ ; DADOS PROGESSÜAIS" . : : ^ ^

Licitação NS

Data:

Horário:

^ ' DISGRIiyilNAÇÃÕ;DÒSSERVÍÇÒS (dàdosreferentesà contr^^^
Empresa:

CNPJ:

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

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

Registro no MTE;

Data de Registro no MTE:

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

' PARTE A V -

Mâp-de-pbra vinculada à execúção contratual . ^
' " .. Dados complenientares pãra.cbmposiçâò dos custos reférentes à mão de òbra

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

2. Salário Normativo da Categoria Profissional;

3. Categoria Profissional (vinculada a execução contratual):
4. Data-base da Categoria: (dia/mês/ano)

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

. CATEGORIA PROFISSJÒNALÍ.:.
- MÓDULO l.TCOMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO-

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$)
A Salário Base R$
B Adicionai de Periculosidade R$
C Adicional de Insalubridade R$
D Adicional Noturno R$
E Hora Noturna Adicional R$
F Adicional de Hora Extra R$
G Intervalo Intrajornada R$
H Outros (especificar) R$
_ .... . / • ' ' TOTALfpÃfREMUNERAÇÃO" ' - : R$

i ,/ MÓDULO 2- BENEFÍCIOS .MENSAIS EDIÁRIOS
2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR {R$)

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



•V. '

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N906.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA n

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

V TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS EDIÁRIOS „ R$ -

MÓDULO 3-',insumos:diversos '
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes RS
B Equipamentos RS
C Materiais RS
D Outros (especificar) RS

< - '"^TÒfAL DE INSUMOS DIVERSOS " i - • -R$. ;
Nota: Valores mensais por empregado

MÓDULO 4-ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS .
• í-.. Submódulo 4.1? EncargosPrévldèncíárlosé FGTS

4.1, Encargos.Previdenclários eFGTS •" %. Valor

A INSS 20,00% RS
B SESI ou SESC 1,50% RS
C SENAIouSENAC 1,00% RS
D INCRA 0,20% RS
E Salário Educação 2,50% RS
F FGTS 8,00% RS
G Seguro de Acidente de Trabalho 3,00% RS
H SEBRAE 0,60% RS
: " - • TOTAL - 36,80% R$

Subnióduío'4.2-13S Salário e Adicionaidé Férias
4.2. ^ _ ' ' 13ã Sálár|ó e Adicionai de Férias ; ^ •• r- Valor"

A 13S salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% RS

C
incidência do Submóduló 4.1. sobre 13^ Salário e Adicional

de Férias RS

TOTAL RS
• , „ Submóduló 4.3-Afastamento Maternidade

4.3, ' 5 Afastamento Maternidade • % : Valor

A Afastamento Maternidade RS

B
incidência do Submóduló 4.1. sobre Afastamento

Maternidade
RS

TOTAL -> RS
Subrnódulo 4.4 • Provisão pára Rescisão r -

4.4. . , - Provisão para Rescisão . . . % . - Valor r

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

FOLHA n*

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

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,00% R$

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

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

TOTAL RS

.Submódulo 4.5- Custo de Reposição do Profissional Ausente •<

.4.5:
Composição doXüsto dé Reposição do Profissional "

Ausente
% ' Valor

A Férias e terço constitucional de férias 0,00% RS
B Ausência por doença 0,00% RS
C Licença Paternidade 0,00% RS
D Ausências Legais 0,00% RS
E Ausência por Acidente de Trabalho 0,00% RS
F Outros (especificar) 0,00% RS

Subtotâl ' 1 R$

G
incidência do Submódulo 4.1. sobre o Custo de Reposição do Profíssional

Ausente
RS

TOTAL RS
- QUADRO RESUMO MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS .

4. MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS Valor ^

4.1. Encargos Previdenciários e FGTS e outras contribuições RS
4.2. 139 Salário + Adicional de Férias RS
4.3. Afastamento Maternidade RS
4.4. Custo de Rescisão RS

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente RS
4.6 Outros (especificar) RS

TOTAL RS
MÓDÜLO 5 -CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS ELUCROS

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUÇROS \ %'.> - . " Valor

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

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

C.4 - Outros Tributos (especificar) 0,00% RS
TOTAL o;oo% RS

Nota (1 : Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado

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

; • •. • - ' PARTE B . •

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



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N2 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOtHA nV

, ' .Quadro- résiimp do custo por Empregado
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

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

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

VALOR TOTAL POR EMPREGADO RS '

PARTE C

Quadro Resumo -VALOR MENSALDOS SERVIÇOS

1

TIPO PE

SERVIÇO "

(A)

^VALOR
PROPOSTO PÒR

EMPREGADO .

' (B)

QUANTIDADE DÉ
empregados

POR POSTO .

. (C)

VALOR

PROPOSTO

POR POSTO

(D)=(BxC)

QUANTIDADE'

" DEPOSTOS

- (E)

VALOR

TÒTALDO

SERVIÇO

ÍF)=(DxE)

1-SERVIÇO 1

(INDICAR) i "«'"'"í . r

fr-y - \
7 , RS

\ , _VÁLORMENSALDOSSERVIÇOS(l+II+IM+...Õ ' ' •

i h : > """ "PARTÉ D'
Quadro-demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

hV'"

• "i O' ..•QUADRO ^ DEMONSTRATIVO- VALOR GLOBAL DAproposta ' - • . i.

! .Valor Global dá'Rroposta;-r-'•' v
DescriçãoValor/.'t,;; Valor (R$)

A 1 Valor proposto pòcpòsto"'--,-' '•-••'•-•.p ''J-J
B í Valor mensal do serviço ' ;

C ! Valor Global da proposta (valormensal do serviço x n"
meses do contrato).

!

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

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA

ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO QUADRO RESUMO DO VALOR CONTRATUAL DOSSERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

1 Agente de Portaria 1320 13200 Hora

2 Auxiliarde Serviços Gerais 4400 44000 Hora

3 Copeiro 880 8800 Hora

4 Auxiliar de Almoxarifado 440 4400 Hora

5 Auxiliar de Apoio Administrativo 2640 ,26400 ' Hora 1

6 Agente Administrativo 2640 26400 Hora
i

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora ,

8 Motorista j 880 8800 Hora
!

g Recepcionista 1 660 -./^/66pp'-,- Hora i

10 Vigia ! 1320. ÍJ ') -wl3200'' C 'Hora i

! ,.-r-:JOTAL c .--i;
1

i 'i ^ '• •' '-XV. - , 1
1 .;í ,;r . {

í ' CsECRETARIAMUNlClPÁlDESAÚDE, i
ITEM CATEGORIA ; ÍQtD MENSAL ^ QTD TOTAL. UNID' ;V.-ÜNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria | y-, 880 8800, . ..Hora' • \ •' í
2 Auxiliarde Serviços Gerais lÍ;i 3520---/~ -—-35200 V. ,.Hofa5 ií;-' i

3 Auxiliar de Almoxarifado' ' —880 8800=^ -Hora- z: \ , 1

4 Auxiliar de Apoio a Saúde 1320 13200 Hora !

5 Motorista | V v \88p,/ -: 8800 /Hora : V

6 Recepcionista j • • ^V44o-c 4400 1' -Hora,- LL-
í
1

7 Vigia j '•\"::V8o} 8800-'' Hora' l ;

TOTAL^V--,'^'"t •j'-"- 1

(

i SECRETARIA MUNIÔRAL DE ÃSSISTÊNCÍÁSOCIAL , ;
ITEM CATEGORIA QTD MENSAL QTDTOTAL UNID V. UNIT. V..MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria j 220 2200 Hora !

2 Auxiliarde Serviços Gerais 440 4400 Hora /

3 Auxiliar de Apoio Administrativo 220 2200 Hora

4 Coordenador " " ' " "220 ' • 2200 • 'HÓra

5 Recepcionista 220 2200 Hora

TOTAL

VALOR GLOBAL

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL

ANEXO IX

PROPOSTA DE PREÇOS

^2021

FOLHA

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

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social da Empresa:
Nome de Fantasia:

CNPJ: inscrição Estadual:
Endereço: CEP: Município:
Telefones: E-mall

"~1

>7^ A'"-"Proposta que fazi a empresa^.
I (* a *ífic

;-C-inscrita nb CNPJ (MF) ns
se';-T^nscrição',':'' estadual"' n2 " . estabelecida no (a)

^vli::ij pãrá a'pfestaçâo dos-sérylços, abaixó^rèla'clónàdá; conforme estabelecido no Pregão

lA l-i Av:; • . i
Objeto: Registro de preços visando a Contratação de mão de. obra terceirizada em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprir a'carêhcia'.dé.Pe's'sòal das Secretárias Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos - MA; i "-i

^2019.

ITEM j DESCRIÇÃO-o \\ UNID.
OUANT.S

(MESES)!/
• í .f.<'
-'-QUANT.

VALOR R$

UNIT. MENSAL TOTAL

01

1 '
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* '• )

• Mês.

-À

/•

/(.•fín.} r 0,00 L,00
I

0,00

Validade da Proposta:
Forma de Pagamento: '

Prazo para Inicio dos serviços:

-^1

.A---Al VvvM •

/•

Nome do representante que irá assinar o contrato, n^ do CPF,' ns do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial.

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa]

ANEXO X

wvvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
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MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N-XXXX

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE APOIO
ADMINISTRATIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE São João dos Pastos/MA QUE ENTRE 51 CELEBRA
O MUNICÍPIO DE São João dos Pastos E A
EMPRESA , CONFORME Pregão ns

/21

Pelo presente instrumento p'ártIcuIar, de um lado o MUNICÍPIO DE SãoJoão dos Pastos, pessoajurídica de direito público
interno, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Inscrito no CNPJsob o n9 XXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado
pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, o Sr. xxxxxxxxxxx)0(xxxxxxxxxxxxxxxxxx)p(xxxx, xxxxxx, xxxxxxx,
portador do CPF n^ xxxxxxxxxxx e RG nS xxxxxxxxxx, residente e domiciliado a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente^ CONTRATANTE, e do
outro lado a empresa , pessoa jurídica de dlre!to;pnvado,.com sede na n.s , , na cidade de ,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.2 '«"'.'neste ato representado por , inscrito no CPF/MF sob o n.s

, residente e domiciliado ria^Wade de -- -'''^''^dè^ra em diantejienominadá CONTRATADA, tendo
em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.28:666, de 21;P6|93 e.alteraçõès posteriores. Lei Federal n.2 10.520
de 17.07.2002, Lei Com-' / '/
e acordado o seguinte;

de 17.07.2002, Lei CorhplementarjL23/p6, PRE,GÃO PRESENCjÁL N2 /2d2Í; homò!dgáclò;em._^/_./^ têm entre si justo
seguinte: "•——V'»'/ ^

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETODO CONTRATO
í . i. /
, ! r .1 • í :

1.1 - Constitui objeto do presente CONTRATO Contratação de'mão de obra terceirizada em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprir'a:carência de Pessoal-dás Secretarias Munlcipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos - MA, conforme solicitação da Secretaria Municipaj, de Administração e as especificações técnicas
constantes da proposta da CONTRATADÁ -rANEXO I, que faz parte integrante.deste.instrumento independentemente de
transcrição. ^ í j •

CLÁUSULASEGUNDA|-DOPRAZÓEDOS)SERyiÇÒS. ' !

2.1 - Osserviços, objeto deste contrato'dèvérâoièrjexecutadosconforme_o-Plano de trabalho apresentado pela licitante
contratada ea necessidade daSecretaria MunlciparrequisJtantVçprn prazofdé início de execução dos.serviços denomáximo
24 (vinte e quatro] horas após a solicitação oficiai e ^aütorízaçãb da Secretaria Municipal requisitante, contado do
recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato. •

\ \

2.1.1 - A LICITANTE CONTRATADA deverá fornecer o fardamento a todos os necessários ao cumprimento do contrato.
2.1.2 - Todos os tributos e encargos trabalhistas correrão a cargo da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA -"dO PREÇO EFORMA DE PAGAMENTO

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

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

3.3 - O pagamento será efetuado mensalmente até o 10° (décimo) dia do mês subsequente, após a prestação dos serviços
efetivamente realizada, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria de Administração
e Finanças. O recibo comprovante de entrega deverá ser encaminhado a Secretaria de Finanças, para emissão de empenhe
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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3.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não
cumprimento dos serviços, desde que comprovada à responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser
descontado na fatura mensal.

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

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

i - Certidão de Débitos Relativos a CréditosTributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n2
1751, de 02 de Outubro de 2014;
ii - Prova deregularidade para com a Fazenda do Estado ouDistrito Federai; . i
iii-Certidão de Regularidade com o FGTS. 1
iV - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pelaSecretaria da Receita Federal. '
V-Certidão Negativa^de débitos deTributos eContribuições Municipais; -1
VI • Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiça do Trabalho,mediante a apresentação da CNDT- Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas. • :
3.7 - O pagamento deverá ser efetuado mediante dèpósito na^Çonta Corrente da CONTRATADA (DADOS BANCÁRIOS DA
CONTRATADA). j _ .. |
3.8 - Noscasos de eventuaisatrasdscle pagamento,desdeque a CONTRATADA não tenha concorrido de algumaforma para
tanto, fica convencionado que ataxa de^tüalizãção financeira devida pelã\cpNTRATÃNJE, entre adata acima referida ea
correspondente ao efetivo adimpieménto da'parcéla, terá a aplicação daseguinte fórrnula:

I 1 !

EM =ixNxVP : ' " - - V :
Onde: ! . .. \ .'i'
EM = Encargos moratórios; ' | ,
N=Número de dias entre adata previsb^para opagamento ea"db efetiyo págámento; I
VP =Valor da parcelaa ser paga. l ' . i i.• I
i=índice de atualização financeira =0,0001644, assim apurado; 'fh,.
1=(TX/100) I=(6/100) i=0,00016447' ÍA 'L ''' í
36S365 ; •i

TX = Percentual da taxa anual = 6%. !'OT-'i

! Io ' Í
3.9.1 - Aatualização financeira prevista nesta Cláusuia será inçjuída na-fatúrá/nota fiscal seguinte aoda ocorrência.

i ' ' W .•/'

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1-As despesas em decorrência do objeto deste Contrato correrão por conta da seguinte dotação'orçamentária:
s

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO:03SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO ... — -—
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica.

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302 0014 2018 0000 Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0207SECRETARIA DE ASSISTENCIA'SOCIAL —- - -- .-
08 122 0003 2019 0000 Manutenção eFuncionamento de Secretaria de Assistência Social |
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica ^ i

i
CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA j

I ^
S.l-O contrato terá vigência até31de dezembro de-2021;e^m'qljè oYnesmo forassinado a contar dadatadesuaassinatura,
podendo este, ter seu prazo prorrogado ou^ser^msçindido^se/a5sim• for a vontade das partes; na conformidade do
estabelecido na Lei n9j8.666/93e alterações.posteriores. " ' .' -.L. ...

CLÁUSUUSEXTA - DÓ EQUIÜBRIÓ ECONÔMICO-FINANCEIRÒ i ••Vi ^

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econôrtiicasrfuridamentals prévalècéntes na assinatura do contrato, será
assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivandb.a manutenção do equilíbrio ecónômico-financeiro, na
conformidade do disposto no Art. 65, ll,!''d", da_LeJ n_9_8..666/93 ealterações.' \ /! j '

CLÁUSULA SÉTIMA • DAS MULTAS

—-X 1 ^ ^ '/'í ^7.1 -ACONTRATADA ficará sujeita,à7nultà.^corrès'póndente a0,5% (c|nço'âécimós'por cento), do valor total contratual, pelo
inadimplemento de qualquer obrigação" contratual,:devendo o vaibr/dã multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste
município, no prazo dê03 (três) dias a còntaAdo recebimento da notificação;.' / "• ' !

7.2 - ACONTRATADÁ ficará sujeita à multa''mòratória^dC0,5%;(cinc'b;décIrno; por cento)'ao dia, sobre o valor total do
contrato pelo não curnprimento do prazo fix^b-nestèedi^l, ou pelòjna^dimplemento de qualquer obrigação contratual.

7.3 - Amulta a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos, oucobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá seraplicada cumulativamente
com as demais sanções Já previstas.

i • . • ' ' /
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DÁ CONTRATADA

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

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

8.3 - Responsabilizar-se portodos e quaisquer acidentes ousinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da
CONTRATADA, da CONTRATANTE outerceiros, verificados em decorrência dos serviços objeto deste contrato.

8.4 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar aCONTRATANTE ou aterceiros, por
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ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos
Indiretos ou lucros cessantes.

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

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

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

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. -.- ;
I

8.9 - Comunicar verbairnênte, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento
da prestação dos serviços. í

i
} I

8.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no casode^ájuizamento de reclamações trabalhistas.

8.11 ~ Prestar os serviços em confornnidade corh as.espêciflcações^détejTpinadas no.Edital, no local,dia e horário indicado
por escrito pela Secretariarequisitarite."^- ,• --l !

8.12 - Proceder aos serviços, de acordo com sua proposta e;çom as normas'e condições,previstas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Ns /2021 e anexos, inclusive com _as[prescrições';do Estatuto.das'Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo civil e crlminalmente, pelas conseqüências desuainobservância totál ouparcial. ' i

8.13 - Àcontratada poderá ser acrescido oCi diminuído o objeto dos serviços; dentro dos limites estabelecidos na Lei n^
8.666/93 e alterações! 'v. -—! j

i CV; 'iJ i
8.14 - Comprovar mensalmente p;.efetivo recolhimento dos encargbsítrabalhistás e previdenciários dos funcionários
contratados. ; i\\\'>'V/. • i

j ' "t v""- ' .'í- í '!
8.15 - Só deverão ser admitidos funcionánosj qúe*sè'.apresentarém com' bqas.-referências e possuírem documentação
necessária e em ordem;

8.16 - Competirá à Contratada a admissão de varredor~es; ajudantes'," encarregados e outros funcionários necessários ao
desempenho dos serviços contratados, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigências, das
leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras dequalquer natureza; ' |

8.17-Os funcionários! admitidos pela Contratada deverão ser atenciosos eeducados no tratãmento'dado ao munícipe, bem
como cuidadosos com'0;bem público.

8.18 - Não será admitido o atraso dos pagamentos do pessoal contratado sob o argumento de eventual atraso na quitação
das faturas da empresa, nem tampouco invocação de corresponsabilidade da SEINFRA para eximir-se destas obrigações.

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

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Terceira deste instrumento.

9.2 - Designar, por meío da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora
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pactuados.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DADENÚNCIA E DARESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o
descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77,78 e 79 da
Lei n2 8,666/93 e alterações, ficando-facuitado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a
outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art, 87,
da Lei supra referida. /' •

• ~ 10.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer-outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade
V da CONTRATADA por'perdas e danos que causar ao CONTRATANTE òu a terceiros, em conseqüência do inadimplemento

das condições contratuais. j

10.3 - Opresente contrato poderá.ser fesclndi^o,-de imedÍato,.porínádirhplemento de qualquer das partes, através de
simples notificação por escrito, éntreguê diretamente ou porvia postaI,'com prova çleTeçebimento,'e ainda:
a) Por conveniência dá CONTRATÁJ^TE,''ãtravé's'âe rnanifest£çãq.unilateral,'espón^néa,^mediante aviso prévio de 30 (trinta)
dias, não cabendo à CONTRATADA direito aireclamação ou.iridénizaçâo; '
b)Fica o contratoextinto de pleno direÍtQ,"ihdependentem,enté,de aviso. Interpelação Judicial ou extrajudicial, nosseguintes
casos: ! ) '' "• —/'''•V •'/ • - !
b.l - Falência ou liquidação da CONTRATADA; """ i '
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA^a^outrá firma ou empresa,-òú'ainda, sua fusão bu cisão, sem prévio e
expresso conhecimento do CONTRATANTE;--; , .
b.3 - interrupção ou atraso na prestação^dòs serviços, objeto deste contrato; ' |
b.4- Incapacidade, desaparecimento/inidòneidade financeira, ou, ainda,.rhá fe dà CONTRATADA; i
b.5 - Se a CONTRATADA, sem prévia .aütorÍzaçãò,daCONTRATANTE,;transferir/cáucÍònar, ou alienar de qualquer forma os
direitos decorrentes deste contrato/" -V"\ \} //''' VV/ ••'

10.4 - O presente Contrato poderá ser res'cÍndÍdò,.no todo òu^em pafte, '̂por, mútuo acordo, desde que ocorram fatos
supervenientes, imperiosos e alheios daVóntade do CONTRATANTEJe quetorneni impossível a prestação dosserviços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS.PENALIDADES

11.1. Alémda cobrança de multa prevista no subitem 7.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:
I- Advertência por escrito; s
II - Multa de 0,01% sóbre o valor contratado, por dia de atraso da prestação dos serviços, sem Justa causa;

III - Suspensão temperaria do d|re[to de participar de licitações e Impedimento de contratar com o Município de São João
dos Pastos, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
IV- Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

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

12.3 - A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
12.4 - Afiscalização terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo
empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço.Sea dispensa der origemà ação judicial,o Município
não terá, em nenhum caso, qualquer-responsabilidade. • .

" !
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS |

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

13.2 - ACONTRATAD/)l não terá direito a qualquer indenizáçãbj^se'ocdrrer, provisória ou definitivarnente, a suspensão da
execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhê, porém, noxasp"da rescisão por motivos alheios a sua vontade e
seminfração dequaisquer cláusulas e'co"ndições contratuais,'o,pagarnehto deforma proporcional aosserviços efetivamente
realizados. | VvL-'?''• '' i

! ^ 'íAV- ~ I
13.3 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos.os.seus termos, cláusulas
e condições, porsie seussucessores. \\ ?• ^ ^

i 'v - :
13.4 - Para os efeitos de direito valém para e'ste Contrato a'Lei ns 8.666/93 e,'alterações posteriores, e demais normas legais
que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada; a'plicandò-se; ainda, para os casos omissos, os princípios gerais
de Direito. \ ' ,-'1*,

i '• \ '
13.5 -ACONTRATADA será resporísavéí pbr-tòdas as obrigações trabalhistas,,tributárias e previdençiárias, seguros, taxas e
impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo'é"mprègátícid-que'venha a sé configurar, inclusive
indenizações decorrentes de acidente detrálialho.

cláusuladécimaquarta-doforò^^^YíVj . -A'.--.;:- '" - i

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

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

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

São João dos Pastos - MA, xxxxxxxxxxx de 2021

Pela PREFEITURA MUNICIPAL DE São João dos Pastos -MA

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

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3;

Processo Administrativo ns XX/2021

Pregão Presenciai ns XXX/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NS /2021 PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA

✓ ' • I
Aos dias do mês de £ ^ do ano de ío MUNICÍPIO DE SãoJoão dos Pastos /MA,através da PrefeituraMunicipal
de São João dos PastosVMA, Inscritano CNPJ sob o ps XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXX, n": XX Centro, São João dos
Pastos MA, neste ato '̂representado pelo Secretario Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, ,
RESOLVE registrar os preços das licitantes signatárias, vencedoras do Pregão Presencial ns XXX/20121, sob o regime de
compras pelo SIstemaide Registro depreços visando _a_Contratàçãq_de^mão deobraterceirizada emcarátercomplementar
de apoio administrativo eexpediente para suprir acarên^^^ Pehqardas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal
de São João dos Pastos - MÁ. Solicito informaç^^sbbre a existência;de^Dotação Orçamentária do Fundo e Secretarias
Municipais, a teor do dispostq-na-LeÍ Federal-nS'10.520/20p2, regulamentada. pelo"Dècreto Municipal ns 029/2015 e
Decreto Municipal ns 030/2015, Léi Çófhplèméntar.n' 123/2006 alteradà!pela'Lel Çorríp|êfrientàr n° 147/2014 aplicando-
se,subsidiariamente, noquecouberem,,a" '̂Lel Federal ns8.666/1993 e dernais^nórrnás pertinentes à;espécie:

Item
1

Especificação
1

ünid,'^
11

i Quantidade

;.,.j:(hora)-
. !'. 'Preços Registrados R$

Unitário..-'''; / Mensal í Total
!
! ' r

1 • t {• " •
A 1 i-" li .

i

!
I
í

I \ t -W'"
2. DA VINCULAÇÃO ' i:.

Vinculam-se a Ata, independentemente.dé'transcrição, o'~EdÍtai;do2Pregãd'PrésencÍal n

1. DA EXPECTATIVADO FORNECIMENTO

í i t> y -

[ íj II' I.',^ ' 1

2XXX/2021 e a Proposta de Preços.

í
3.1. Os serviços poderão ser efetuados conforme necessidades da Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA,
mediante solicitações;de serviços.

i " . • " "
3.2. O prestador de serviços.registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de
Registrode Preços, ainda'que a"êntrega séjã~previstã~páfa dãtã~postériÕr'aò vencimentdlía Ata.

3.3. Aexistência deste Registro não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA a efetivar as contratações na
quantidade estimada, ficando-lhefacultada a aquisição por outras modalidades, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiáriodo registro o direito de preferência de fornecimento em Igualdade de condições.

3.4. Évedado à Administração adquirir de outro prestador de serviços insumo porvalor igual ou superior ao obtido da
detentora do Registro de Preços, a menos que esta se recuse a fornecer.

2. DAVALIDADE DAATADEREGISTRO DE PREÇOS

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

unicef

Rubrtc

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

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

5.4. Os preços de promoções temporárias ou sazonais não serâo computados para efeito de"definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indicador para p.^exercício^da facilidade de aquisição por outros meios, prevista no

parágrafo 42 do art. 15 da Lei Federal nS8.666/1993." j

4. DAREADEQUAÇÃO DE PREÇOS )
K'- .J] r, - V- - 1
« "í" ' " ^V- ; •!

6.1. Durante o período devigência dapresente AW,.qs'preços líâo serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade
de readequação - corn elevação ou redução de seus respectivos vajpres - em função da dinâmica do mercado, obedecida
às disposições constantes no Decreto Municipal n2 029/2015 ecornprovadò^ò desequilíbrio econômico-financeiro.

^ ^ I 1^1 ' I
6.2. Reconhecendo odeséqüilíbrio econômicp:ÍHnanceÍro, aPrefeitura,Municipal deSão João dos Pastos /MA promoverá o
aditamento do compromisso de fornecimento, conforme o artigo 65„IÍ;'da Lel'Federal n.2'8;666/Í993, ou formalmentedesonerará alicitantejem relação ao Ítem.\\4-^V'̂ ^^^^^ f " |
6.3.0 diferencial depreço entre a propósta ihiciaj 8ás licitante^e aipèsquisá démercado efetuada pela Prefeitura Municipal
deSão João dos Pastos /MAà época dá^âbertura das proppjtas^bem.como e^^ntuais descontos concedidos, serão sempre
mantidos. 1. . i

6.4. Alicitante detentora do registro fica obrigada ainformar àprefeitura Municipal de São João dós Pastos /MA sempre
que houver redução nos preços de mercàdo,"'ainda que temporária, comunicando o seu novo preço qüe irá abalizar pesquisa
de mercado, a ser realizada pela Administração conforme item 4. ^ ^ í

6.5. Caso a detentora yenha ã se locupletar com a redução efetiva dos preços de mercado não repassada à Administração,
ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente;-^- — '

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

7. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas ás disposições contidas no art. 65 da Lei n2 8.666, de
1993, quando:

7.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o
custo dos serviços registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA promover as necessárias

wvw.saojoaodospatos.ma.gov.br
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negociações Junto aos prestador de serviços.

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

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

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

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

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

a) liberar o prestadqr,.de seryiços-do compromisso-assumido,-sem-aplicaçãp-da-penalidade, confirmando a
veracidade dos jnõtivos e comprovantes, apresentados,,e se a comunicação ocorrerl antes do pedido de
fornecimento; e°' .' |
b) convocar os demals prestador de serviços yisando igual oportunidade de negociação: i

7.1.4. Não havendo êxito nas negociações^ a Prefeitura Municipal de São Jõãp dos Pastos /MA irá procederá revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando às medidas cábíyé[s.pára obtenção dacohtrátãção mais vantajosa à aquisição
pretendida. t ^ í

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS,.

i . '• r Hv :
8.1. A Ata de Registro de Preços~podefá sen'cancelada pela; Prefeitura Municipal de São João dpsiPastos /MA quando a
licitantesignatária: I . Í

a) Descumprir as condições^previstas no Edital do Pregão Presenciahn- XXX/2021 a que se vincula o preço
registrado; -- - \V'~ ' i

b) Descumprir ascondições dàipresente Ata de Reg[stro dePreços;,^ *

J , I- %

!

c) Não retirar.a respectiva Nòta de Empenho ou assinar/o^ contrato ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, semjustificativa aceitável; ' / , n : X

d) Enquadrar-se em qualquer, das hipótèses de inexecução total ou parcial previstas na Lei Federal n^ 8.666/1993;

e) Nao aceitar reduzir sèüs preços.registrados na hipotese;de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

f) Implementar alteração spciar:oü mòdificaçãp/da'-finalidade^pujia^ empresa, que, a Juízo da
Administração, preJudiquemVexeçüçãqdestaTAta^de Registro,âej_[?feços; , j

g} Houver subçontratação total doiobJet6.~des'ta Ata'̂ é.Registro de Preços, associação com outrem, cessão ou
transferência totaí, bemcomofusão',Tcisão ou.incdf^õfação qüeafetema boaexecução de eventuais e futuras
avenças;- . ••X'-'' • • • ^ ^

h) Houver razões de interesse públicp, nos termos do art. 78, inciso Xll,- da,LeiFederal ns 8.666/1993.

8.2 O prestador de serviços registrado poderá solicitar p çanceíamento de seu registro de preçb na ocorrência de caso
fortuito ou de força maior comprovado. : ' " . J. -'

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

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

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

10. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

11. DO FORO

As dúvidasdecorrente da presente Ata serão dirimidas no Foroda Justiça Estadual da Comarca de SãoJoão dos Pastos/MA,
Estado do Maranhão, com renúnciá^xpressâ de'qUalqúer"oútro, por mais privilégiado'quesejár

FOLHA n

Epor estarem de acordo/com asdisposições contidas na presente Ata, assinam,este instrumento a Prefeitura Municipal,de
São João dosPastos /MA e as licitantes compromissárias, na pessoa dosseusrepresentantes legais, quevai assinada em03
(três) vias de igual etéore forma.

São iÒão dos PastoííMAÍif^de'!' / -dé2021. \

t r\A/' .A Ir.' -i? . 1
Pela Prefeitura i

l,, ^-—peia^Detentora 'do Registro: ''

iíft;,,' • wwisii : :i \
' ->;r75:'r-

%V/ ^-7
i

\ .^1

'̂ -/
7. /

a /'

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


