
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 12/2021-SRP

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

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
modalidade de Pregão, na forma Presencial, para Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de
preços, para terceirização de mão-de-obra dè apoio à"s atividades operacfonãis, para suprir i carência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, conforme descrito.neste Edital e seus Anexos.

O certame licitatórlo reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nS 10.520/2002, aplicando-se,
subsidiarlamente, no que couberem, a Lei Federal n- 8.666/1993, a Lei Complementar n- 123/2006 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie. i ;

Não havendo expediente ou ocorrendo qúaiqüér fáto;supervenÍente què impeça, a realização do certame na
data marcada, o recebimento e o Início daabertura dosenvèíop/s referentes a este Pregão serâo realizados no primeiro
dia útil subseqüente, nomesmo horário.e local anteriormente estabelécldõ,-desde que não haja comunicação do Pregoeiro
em'

útil subseqüente, no mesmo horário.e local anteriormente estabelécldõ,- desde que não
i contrario. >

1 - DO OBJETO

folha

unice

1.1 - O presente Pregãotem por objeto a Contrataçãode èmpresáespécializáda, através de ata de registro de preços,
para terceirização de mão-de-obra'de''apoio'às~atividadès'operacionais, para suprir a carência de pessoal das
secretarias municipais da Prefeitura'Municipal-dè-São-Joãp dÒis-yPatos/MA, nas condições, quantidades e
especificaçõés contidas no Termò de Referência - ANEXO ); deste Edital.'- \

i - ;í
1.2 - o valor estimado para contratação dp objeto desta licitação e de R$4.973.496,00,(Quatro milhões novecentos e
setenta etrês mil quatrocentos e noWríta e seis reais].

1.3- Oprazo deexecução doobjeto é^e até Í0 (dez).rneses; poderidõ ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
na forma doArt. 57, II, da Lei Federal h2'8.'666/1993,"à critérió da Prefeitura Municipal de São João dosPastos.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que tenha ramo de atividade compatível com o objeto licitado e
que atenderem a jtodas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos de classificação das propostas,
constante deste Edital e seus Anexos. - ^

í • - •
2.2 - Não poderão participar desta licitação, direta ou indiretamente, as empresas: •

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

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

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

d) Que se apresentem na qualidade de subcontratadas;

e) Estrangeiras que não funcionem no País;

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

unineri

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

i) 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 comissâo.na Administração Pública-Muniçipal de SãoJoão dos Pastos;

J) Enquadradas nas derhais vedações estabelecidas no artigo 99 da Lei Federal ns 8.666/93.
/ ' ' ' ' • , " . ' !

2.3 - As microemprésas e empresas'de,pequeno porte deverão declarar-secorrio 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. 1 • : . . .1 ' . , ' - > .{

r ' '

I . i
1 ... (aaV--N. 1

3-DO CREDENCIAMENTO
!

3.1- Para o credenciamento

nao

deverão'sêr,;^^reséntados os seguintèsdòcürnentõs, foríd^qualquer envelope:
a)Tratando-se de representante legal désoclèdadé emprèsáríáòu cooperat[va, óuempresário individual, o estatuto social,
contrato socialou outro Instrumento de registro,empfesarÍal,-Tégistrado ha Júhta.Comerciál; ou, tratando-se de sociedade

empresária, ato constitutivo atualizado registrado nò RégistrOsCíyil das\péssdas Jurídicas, no qual estejam expressos
^^^11 rs^íi" Ar» Arvs rJ A#»rM*r a a/"i a aa^^^ intrâe^i ai *seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigações em.decorrênciã dessa.ihvestidura;

. \ j 1-i,
b) Tratando-se de procurador, a procuração por-instrumento'-púbíico'b"ú-particular, da quaLconstém poderes específicos
para o referido certame para formularNanceV;' negociar preço, interpór recurspsie desistir de sua interposição e praticar
todos osdemais atos pertinentes aoce^àme,bcómpanhada do correspondenté/dòcumento, dentro osindicados na alínea
"a", que comprove osipoderes do mandante para à outorga. Vi í

) 'V\" > '' ' *1
b.l); Procuração por-.'instrúméntò_-partlcularVe:Cartà'Credencial'(ANEXO II) deverão possuir firma
reconhecida em cartóHò'e:estar-acóm*parihadás dé cópia do''documerito que comprove os poderes do
mandante paraa outorga) dentrè osJndiçadps,na alínea.Va";_^;! • j

b.2)pnstrurhento d®'procuraçâo,vpúblico:pu':p^ticular, pü. Carta Credencial) (ANEXO II) deverão,
obrigatòriámente, spb peria de nãP'ser."açeito ò.credenciamento, ser firmados pelo responsável da
empresa, oll cooperativa,,oú^empresário individual, quantos estabeleça o contratpsocial ou estatuto de
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.

c) Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante (legalou procurador) da empresa
interessada, dirigenteiou 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 publicaçãoem órgão da imprensa oficial.

3.3 - Aautenticação de cópiasdos documentosnecessáriosao credenciamentopoderáser 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 - Anão apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a iicitante
de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a Intenção de interpor recurso, enfim, de representar a
Iicitante durante a sessão pública do Pregão.
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3.5.1 - Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

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

'4 - DA APRESENTÃCÃÕ DAS DECIARACÕES E DOS ENVELOPES-

FOLHA n

D
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 FORA dos Envelopes;

4.1.2 - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido no ANEXO IV deste
Editai, eapresentadaTORÃdÔs^Éhvêlopei.^ ^

• ' •" J
4.1.3 - 02 (dois) envelopes distintos contendo a Proposta de'Preços e os Docunièntos 'de Habilitação, devidamente
fechadose rubricados nofechoe, de;pfefèrência,-òpácos, contehdpem suas partes externase frontais,em caracteres
destacados, além da Razão Social daJicltante, os següintêidizeres; . ' .1

ENVELOPE NSM^P^ROÇOSTA DE PREÇOS
PREGÃO N2: X12/202V'n S.,

DATA:,- '

•HORA; ^ ' í. :) |
"'-'£1.''.i <X\• J' - -'•'jf ii- •¥/ ,'\ I

RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE: i's : ; • v'.// } !

en.;ereçò:<?'
• - • V.: - - rA/l • ••

CNPJ;

il'«KÈN\^ÈLÓPE NS: 02-DOCÜMENfOS DÉ HABÍLITAÇÃO .!
•1 "•* t i '• :

PREGÃO NshX12/202r" t-..

^A^^NÈNTE:
'P¥,

• i '"V-- j. - . •>

HORA:uX
,razão"

ENDEREÇO:

CNPJ:

4.2 - As microempresas e empresas de.pequeno poiTé'-que desejarem exercer o direito dé preferência previsto na Lei
Complementar n2[l23/2006, dêverão.apresentar ao Pregoeiro/.além da Decláraçâb dé'Localização e Funcionamento
(subitem 4.1.1] e dòs .envelopes ns 01 e ns 02 (subitem 4.1:2), os seguintes documentos erp separado:

4.2.1 - Declaração de Cumprimento dos. Requisitos de Habilitação para Microempre5a'e Empresa de Pequeno
Porte, exceto quanto à eventual aplicação do art. 43 da Lei Corhplementar h^123/2006 para a regularidade fiscal,
conforme modelo estibélecfdó ndANEXO Vdeste Edital, e apresentadaFORA dos Envelopes;

4.2.2 - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, consoante o art. 32 da
Lei Complementar n2 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO VI deste
Edital, e apresentada FORA dos Envelopes. A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o
referido enquadramento, podendo ser:

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

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

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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FOLHA n",.

4.2.4. O disposto no subitem 4.2.4 se aplicará quando a melhor oferta Inicial não tiver sido apresentada por
MIcroempresa ou Empresa de Pequeno Porte; a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no caso do empate
previsto no subitem 4.2.3 mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo definido
pelo Pregoeiro, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

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

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

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

5 ' DA PROPOSTA DE RRECOS "

5.1-A Proposta de Preçós deverá ser apresentada em 01 (uma) vla,:impressa em papel timbrado da Iicitante, em língua
portuguesa, salvo! quanto.às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras,
acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada,^ass|ná'daVe-rubricadas todas as folhas-peio r^epresentante legal da
Iicitante proponente, devendo conter osegüjnte:y''<.^3' ,u/'--/ 'ri^ _ - '

a) Proposta de PreçO'(Anexp_iX); Número do._Pregãò"eTôj'nprne oa razãptspciál da proponente, número do
CNPJ/MF, eridereçp cõmpletoVtelefòne, fax é eridereço eletrônico (e:rriall),''este último se houver, bem como
dados bancários (home'e número do banco, agência e conta'correrítê [sarà-fins de pagamento);

\ • • \v"\y—-''AV, """• i
Nome completo do representante legal da Iicitante, profissão, números do CPFe Carteira, ' -
na empresa; ,\y' - ' '
Descrição detalhada dos'servjços.cotados,.'êm''conforrnkIadèicdm',as especificações contidas no Termo de
Referência (AN^O I),com a'lndlcação da unidade, quantidade, preços unitários em algarismos, e o valor global
da proposta, ern algarismos e por éxteriso, em moeda corrente nacional, çòm no máxirno duas casas decimais
após avírgula, sendo con.siderado fixo e Irreajustável, oqua|deverá^ser condizente cõm os preços praticados
no mercado; V'' - ]
Planilha de Custo e Formação de Preços, contendo o detálh^amèhtó doscustos quecorhpõem o preço ofertado,
a Planilha de Especiflcaçõ'esie\Quantltatlvos^dos.Serviços e.Quádró'Resumo do Valor.'Mensal por Preposto,
tambémjdeverá ser apresentadaXm:meip eletronlca(iyiiíos^ Excel em GD-ROM), sem proteção do arquivo,
objetivando facilitar aconferência.dã;mesmã'(Anexò^VIIJ).~^ •} |

As propostas deverão conter indicação dossindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas queregem cada
categoria profissional que executará os serviços é a respectiva data base e vigência; com base no Código
Braslleirò de Ocupações -CBO; segundo disposto"no inc. III do art. 21 da Instrução Normativa MPOG/SLTI n^
02, de 30/04/2008: •; . , -

b)

c)

d)

e)

.de Identidade e cargo

e.l)[A ausência da Indicação,dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas, exigida neste
subitem, a qual Inviabilize ou dificulte a análise das planilhas por paRe da área técnica desta Prefeitura,
poderá acarretara desclassificação da proposta da IICITANTE.

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 encargossociais (tais como INSS, SESI
ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, SalárioEducação,FGTS, SeguroAcidentede Trabalho/SAT/iNSS, SEBRAE,
Férias, 139 Salário e outros).

e.3)Na formulação de sua proposta, a empresadeverá observar ainda o regime de tributação ao qual está
submetida, Inclusive no tocante à Incidência das alíquotas de ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento.
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conforme as Leis n.e 10.637/2002 e 10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário n.e 2.647/2009).

f) Prazo de execução dos serviços de 10 (dez) meses, prorrogáveis na forma do Art. 57, II, da Lei Federal 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 prevldenclárias e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Pregão.

FOLHA n

Rnerw

5.2.1- A lnadlmplênçia'da llcItãnteTcom*rVfèrênciã"aos"ehcã>góT eTtábêlécidos^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 pela qual aJIcitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a Administração Municipal. • . . . 1

I . - . "
5.3- Em nenhuma;hlpótese poderá sèr alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço, pagamento,
prazo ou qualquer Item que Importe modÍflcaç§p_dos_termps originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar
evidentes erros materiais, alterações essas que serão ^alj^aspelò Pregoeiro. |
5.4 -Aproposta deverá ter^vallda.de mínlrhá^é 60 (sessentà)^^ia^cohtadqs^da:data de recebimento eabertura dos

envelopes Proposta e Documentãçãórx'""vVv'."'T-»
- V'- 1 'v -1'• 'V"'iV—"-''/ i

5.4.1 - Caso a adjudicação nãol^cofra dentro do.períodode valldade'da^proposta, a Prefeitura Municipal de SãoJoão
dos Pastos poderásolicitar a prórrbgaçãô do prãzo de validade por mais 60 (sessenta) dias. i

j " ' \v ;• ;\/// • I
5.4.2 - Decorridos 60 (sessenta)'dias da data da sessão públlca.deste^Pregão, sem convocação para a contratação,
ficam as licltantes liberadas dos ^compromlssos assumidos. ' ; j '<

5.5-Acotação eoslances verbais apresentados e levados émTcònsIderação para efeito déjulgamento serão daexclusiva
eda total responsábllldadé da llcltantè,« nãó lhe cabendo odireito de pleltearqualquer alteração, seja para mais ou para
menos, obedecendo direitos adquiridos péia convenção coletiva que abrange,o município de São João dos Pastos.

5.6 -Não se considerará qualquè/oferta de vantagem não prevista neste'Rregãb;;lnclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido. , k'"')

! ' V-"i ' .í--•'V 1
5.7 - Não se adrriitirá Proposta que íapresent^ preços^global .óu'unitárlo simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com salários de mercado (ól^eâeçendb á-Convençâç.Cplétiyà),'acrescidos dós respectivos encargos.
5.8. Se tratando de Cooperativas e asseméIhadoOstas.dèverãÒ"ãpresentar um modelo de^gestão operacional que
contemple as diretrizes estabelecidas na IN n^iOS de 26'̂ de malo de 2017 (Seção-V, Art. 10,!^), o qual servirá como
condição deaceitabilidade da proposta. ' ^ . /

5.9 - Apósa apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivojusto decorrente de fatos supervenientes
e aceitos pelo Pregoeiro. , •/

i ' ' ^
5.10 - A Indicação dos sindlcatos,-Acordos,-Convenções ou-DissídiosXoletlvos-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);

6 - DOS DOCUMENTOS DE HABIUTACAO

6.1-Todas as licltantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentara Documentação
de Habilitação que deverá ser entregue em 01 (uma) via, no ENVELOPE Ns 02, devidamente fechado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 6.3. deste Edital.

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

A HABILITAÇÃO 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 empresa pasociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Cédula de identidade e CPp dos sócios ou prorpetário da empresa. !

i - '
A REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

e) Prova de Inscrição no Cadastro Naclóri^^e Pessoa JuVfdicáríÇl^J); , j
f) Prova de inscrição no Çádãstrp;de Contribuintes Estadual ou Müniçip'aÍ;.relátiyo ao domicílio ou sede da licítante,
pertinente ao seu ramo ÍJe atividad^e^e compatível comjo-objeto contratual; |
g) Prova de regularidade com áfFazéndà^Fedéral ejcpm\a.Segurldad^^^ - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a.Tributos Federais e-à' Dívida Ativa'dá.União, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais preyistas nás alínèas;''a" a "d" do parágrafo único do art.11da
Lei n5 8.212, dé 24 de julho de ígVlr"--'̂ — 'j \\ij |
h) Prova de regularidade com a Faz^dalstaduaí, do dornlcTlio oii sedada'licítante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais; \',Vi l'. ] /•'/ í

I tíf-'i !/' .ffw íi) Prova de regularidade com e Fazenda Estadual, dodornicílió pu sede.da^íiatante, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa; ,

j) Prova de regularidade com aFazenda iyiuniciiial,,rélat|ya áo^lSSQN.- '̂lmpos sobre Serviços'de Qualquer Natureza,
através da Certidão Negativa de Débitqs Fjscajs e^értidão Negativecle Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

1} Prova de regularidade relativa ao. Fundo de Garantiá por Tempo de Serviço - FGTS, mediante Certificado de
Regularidade dp FGTS ^CRF,.emitida pela'̂ CaÍxa 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).

L * '" * * - °
AQUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA serácomprovada mediante apresentação dosseguintes documentos:

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

As licitantes interessadas devem apresentar suasdemonstrações contábeis naforma da lei, levando emconsideração
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 alí estabelecidos;
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC= Ativo Circulante

a 1,00

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LIQÜIDEZ CORRENTE: (ILC)

ILC= Ativo Circulante

a 1,00

-Passivo-Circulante.

ara-'

unícefi^J

77

BalançoPatrimonial:,e demonstrações contábeis do último exercido social,Já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a suá substituição por balancetes, devidamente
registrado na Junta comercialcomprovando capital mínimo integralizado ou.patrimônio líquidono valor de 10%(dez
por cento) do valor estima para a presente licitação (Art. 31 - I

n.l) OBalanço déSociedades por ações_e'deyoopefativásl'd'everão ser apresentados com Ata de aprovação pela
Assembléia Geral Ordinária, registrados na'Junta CornèrcÍâl;=-ry - '

n.2) As demais Sociedades Vas Firmas Individuais) çooperativàs^.é sociedades por ações deverão apresentar o
Balanço Patrimonial, aslinádo pelo./epresentante íegal da empresa''̂ por~Cohtabilista legalmente habilitado,
acompanhado dos Termos ;de.Âbertura.eíÉnçerrarner)^ do Üyro.biáfío edemais derhonstrações contábeis
exigidas porlei, em queseache''o Balanço transcrito,'devidamente registrado na Junta Comercial ounaentidade
em que o Balanço foi arquivado; V. 1 í

^ i ' 1' -..---•Ir ;]/i . ^ I
n.3) As Empresas constituídas há menos de um an'o,.erh substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis deverão apresentarJo^Balánço de Abertura ou o újtimo Bálançò Patrimonial levantado, conforme o
caso; { i'ii^ ' - t
n.4) Apessoa Jurídica optante^o Sistema de Lucro Presurnido^ que pó'decorrer dó ano-calendário, mantiver Livro
Caixa nos termos da Lei Federal n2.8.98Í/95, deverá apresentar^Juntáhnenté com o Balanço Patrimonial, cópias
dosTermos de Abertura êEncerramento;'" ;

n.5) Demonstração do Resultadò'do:Exerçícjo,(bRÉ);'̂ ,s^.—'.ír ./-C. ' . |
n.S) Demonstração de Fluxo de CaÍxâ-(DFÇ),:pará empresas".c'̂ m patrimônio líquido maiòr que dois rhilhões de
reais ou formadas por sociedades de capital aPe^o.rLel n2 ÍT.638/2007; ' . 1

i • L . ^ i
n.7) Notas Explicativas, conforme,prevê o§4° do artigo 176 da lei 6.404/76; |

n.S) EscrituraçãoContábil Digital (ECD), nos termos da Instrução NormativaRFB Ns 1774, de 22 de dezembro de
2017, parajempresãs que estão obrigadas mediante lei a apresentarem suas dernonstrações 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 licítante 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 qualquertrabalho salvo na condiçãode
aprendiz,cumprindoo disposto no inciso XXXIII, art.72, da Constituição Federalde 1988 (ANEXO VII).

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 inscritono Registro Civil das PessoasJurídicas da 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 Extraordinária:

A QUALIFICAÇÃO 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 indicação de seu nome completo e cargo/função; (TCU
Decisão n2 126/2002, Plenário; TCU Decisão n^ 468/1996, Plenário; TCU Decisões n^ 343/2002 e 384/2002, Plenário,
TC, Acórdão 473/2004, Plenário.- 1

" ' . !
b) Comprovação de que tenha executado serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado

por período nãóinferlor a 2 (dois) anos;- = , - ^ í

FOLHA

\o

unicew^

i
comprovação da experiência mínlma.de 2 (dois) anos prevista no Iten

•os. - ' '

item "b", será aceito o somatóriob.l) Para a
de atestados.

! - - " i
c) Declaração de' que o licitánte lnstálár^;éscritório,-em^-^lócajJ(cidade/municípió) previamente definido pela

Administração,'a sercompròvãdò:no,prazo máximo de 60(sessenta),dias.còntadb a partir daVigência docontrato.

gistró da-sociedade,empresárla.ou cooperativa,''ou empresário Individual e de seu responsáve

-1
(

d) Comprovação de Régistrò da sociedade,empresária.ou cooperativa,''óu êmpresário Individual e de seu responsável
técnico, em plena validade, no Conselho Regional de Ádministração.7 CRA,! desde que se trate de atividade fim da

! í; i i • • > 1 .V , ' '
empresa. j w \

e) Acomprovação do vínculo prpfiksipriàrsê-fará cdm"a ápreseritação dècópiá da Carteira de Trabalho (CTPS) em que
conste a licitanU como contratant^ou-mediante certidão*dõ GRA,-'dèvidajTiènte atualizada ou Contrato de Trabalho,
em que conste^o profissional como responsável técnico. ' ' '

f) Évedada aindicação de uni n^smoTesp'ònsável técnico por rnaiis:de um'a'sÒciê^ade empresária ou cooperativa
empresário individua, fato este queihabiljtará^todas asenvolvidas. !

g) Declaração formal e expressar.danicitãtítéMndica_ndoVõ'-prpfissionãl''que atuará como responsável técnico pela
execução dosserviços> com firmarecòril^cida'porambos: . i

h) O licitante deverá comprovar qüe tenha éxecutadò pphtràtp com üm mínimo de 50% (cinqüenta por cento) do
número de postos de trabalho aserem contratados. • , |

i •' ' • ' • !
i) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se deçprrido,rpelo menos, um ano do

início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

., ou

6.4. DA VISTORIA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

a)

b)

c)
d)

Para realização da VisitaTécnica aos locais dos serviços, a empresa licitante se fará representar por um representante
da empresa e ou pelo seu responsável técnico devidamente credenciado(s) pela empresa, no caso do Responsável
Técnico, este, devendo ser identificado através da Carteira do Conselho Regional de Administração, respectivamente.
A Visita Técnica deverá ser agendada pela licitante interessada junto a Secretaria Municipal de Administração, em
horário comercial de segunda a sexta-feira, agendado no prédio Prefeitura Municipal de São João dos Pastos - MA,
após o agendamento da visita aos locais de execução dos serviços a licitante interessada será acompanhada dos
representantes da Secretara Municipal de Administração.
A vista 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
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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,

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

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

6.7 - Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
propostade preço e à habilit^ãaeleurÃlTêxÕs7d^êfãõ'sirrp7Ísihtados"nõTdioÍTÍa'õfid dõ Brasil.

6.8 - Quaisquer documentos necessários à- participação no presente certarrie licltátório apresentado em língua
estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil por
tradutor Juramentado. • V • " |
6.9 - O número dó Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.VCNPJ Indicado nos documentos da Proposta de Preço e da
Habilitação deverá ser o mesmo dp.estabeleçÍrne"ntVr'qué;efetivamente vai fornecer o objetoida presente licitação,
excetuando-se; 1 r: . ',7' •

a) da Certidão Negativa, ôu:Positlva com Efeitos de N^gativ^aJ.de débitos relativos ao INSS edo Certificado de
Regularidade dó.FGfs,''que poderão ser da sede da pessoa Jurídica;f I

i /•_ .'7 v-: 1
b) da Certidão de Falência/còncoTdata/recupéraçãòJudicial e da Certidão Conjunta (Negativa ou Positiva com

Efeitos de Negativa)'de'pébitoJs-Reiativç«-a Trltíutos Federais è^à Dívida Ativa dá União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal, que deverão ser dásededá pessoa Jurídica. 1

j - - 7"-.;-- - '• '
6.10 - Não serão aceitos documentos apresentados por"melo de fitas,"discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile,
mesmo autenticadas, admitindò-selfotos, gravuras; desenh"osrgráfiços ou catálogos, apenas corno forma de ilustração
das propostas de preço. . n* ',

I .---v>;;\ '.t ; \ ; ;i y/ ,1
6.11 - Não serão aceitos "protoçolps'̂ deientrega" ou "splicitaçãoldè documentos" em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital.'A Vy,'- Vv.r-n. ' -i) '

3serão aceitos documentosAüJas.da^s estejam rasurãdas.y^L^ 7' •
. í ' / '7-, .• !

ao aceitas somente cópias legívels.^' J i i

6.14 - O Pregoeiroise resén/a ao direito dé sbjicitar ó;orÍgihal;dequalquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar

6.12-Não

6.13-Serão

necessário.

\/
6.15 - Conforme disposto no art. 43 da Lei Complementar ns 123/2006, as mícroenipresas e empresas de pequeno
porte, por ocasiãoda participaçãoem certames licitatórios,deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesrno qúé esta apresentealguma restrição, '̂

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

7-D0PR0CEDÍMÉNTd . ^ ^

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 (subltem 4.1.1 - ANEXO III);

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

c) Envelopes ns 01 e ns 02 (subitem 4.1.3).

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

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

b) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Mlcroempresa 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 n® Ò1 e ns 02 (subitem 4.1.3). ^ [
/ • . i

7.3 - O Pregoeiro [procederá à abertura ,dòs envelopes n^ 01, seguindo com os atos referentes à classificação das
propostas de preços:

i ... ' . - • •
a) rubrica, conferência e leitura dospreçòs^propostos;;--., - |

b) examedeconformidade e ciasslficáção'dãs propostas^^em-c^bnfronto com o objeto ejexigências deste Edital
e seus Anexos;is;seh'do imedlatamente desclassificàdas-aquêlas que estiverem em desacordo;

c) classificação, párà-áífásè, de'lances, da proposta escrità'de-MENORyREÇÒ GLOBAL e todas aquelas
apresentadas coní^preços sucèssivõs,¥'súperi6res ematé ÍÒ% (dez porcento) emrelação ao menor preço;

r ' •''/[' I
d) seleção das melhores prppostas;até b máxímoMetrês, quaisquerque sejam ospreços ofertados, quando

não verificadas, no.mínimo, três propostas èscritat^clê preços à.partir do critério definido na alínea "c";
I • -l'!—2. : i; \i.!i •. • ' }

e) colocação'das Propostas em ordem crescente,de.preço„cotado^ para que os representantes legais das
licitantes participem dá'etapa competitiva por rheío de.lances verbais. .j

1 • . • - i r) •:'-i .1
7.4 - A desclassificação da proposta dáÍ|icitánte1mporta preclusãb do seu direito de participar daifase de lances verbais.

•' -{ry yyw' • v/'vS'. • • •' -1
7.5 - No tocante aos preços,as propostas'serãò.anajisadas quanto'à exatidãodas operaçõesaritméticasque conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às'xqfreçõp. no caso de^évehtuáis-erròs, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serãbPònsideradã^pará'á'puração dbváíor da proposta. 1

7.6 - Havendo empate.entre duas ou:máiS;propostasVser§ó' seÍecidna*das-todas as licitantes que tenham ofertado o
mesmo preço, reaiizándo-se sorteio para 'definV a_ordem de apresentação doslances. I

) • ' ' i-f'"'_ I
7.6.1 - A llcitantè sorteado "erh primeirolugar escolherá ,a posição na'ordenação de lances em relação aos demais
empatados, eassim sucessivamente até adefinição completa da ordem de lances. -j

7.7 - Então será dado início à etapa competitiva e o Pregoeiro.conyldará individualmente ps representantes legais das
licitantes classiftca'das,jpresehtés aò evento, a. apresentar iahces verbais em rodadas consecutivas, a começar pela
licitante detentora dá proposta de maior preço, observadas as seguintes disposições:

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

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

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

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

e) não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
constantes deste Edital;

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

f) a Ilcitante 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 ilcitante 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 LeiComplementar 123/2006.

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

' - i
7.11 - Para efeito dó disposto nó Ítem7.10, ocorrendo ò empate, proceder-se-á da seguinte forrna:

a) a Pregoeiro convocará á microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada para exercer
seu direito de preferência e apresentar proppstaX^preço Inferior àquela classificada em primeiro lugar.
Otempo concedido não poderá exceder^S minutos; sòb pena depreciusão. [

b) não ocorrendo acontratação dá niícróempresa^oü émpresVde pequeno pqrte, na forma da alínea anterior,
serãoconvocadas^as remanesçèntes queporventura se enqüàdremTÍà Hipótese doitem7.10.1, naordem
classIficatóría,'pára'o exèrcído do mesmo direito, observado o pTázo rháximo de 5 "minutos;

! '•V..-"."/
c) no caso de equivaIêncÍa;dos valores das pròpostas apresentadas pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que sé'encontrém nò interválo^estabelecído fio ítem 7.1Ó.1, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique àquela que.prírneirp poderá exercer a o djrelto de preferência e apresentar
melHoroferta. 'íy' \\U ' ' • iy f i : f' j 1

7.12 - O exercício do direito de preferência previsto na Lei Complementar ns 123/06 somente será aplicado quando a
melhor oferta da fase de lances nãotlvèrsfdo apresentada pormícrpernprésá puempresa de pequeno porte.

r V\'.Aí . . .'-j/'' /.'.-i-j:- ' \7.13 - Concluída a ordenação finãj das Propostas de Preços,,o'P/egoelro^examÍnará a aceitabilidade da primeira
classificada, quanto ap objeto e valor, deçidindò rnòtivadamente a réspelto e procedendo à negociação com o particular
para obter melhores condições para éÁdministràção..^^'-,• 1

7.14 - Caso não se realize lanceverbalserávérificadaa cpnfòrmidàdephtfe á proposta escrita de'menor preço e o valor
estimado para a contratação, devendó ò Pregoeiro negociar cpm oparficular tnelhores condições para a Administração,
após a aplicação dó Item 7.10, conforme o caso; T ' " " ' i

7.15 - O Pregoeiro poderá a qualquer morhento solicitar as licitántes à composição de preços unitários, bem como os
demais esclarecimentos que Julgar necessários parã perfeita formação de juízo. ;

7.16 - Aceito o preço final proposto, o Pregoeiro procederá à aberturao envelòpé ns02contendo a documentação da
licitante classificada êm primeiro lugar, para verificar suas condições habllitatórias, consoante às exigências deste Edital.

7.17 - Constatado o atendimento das exigências habllitatórias, a licitante será declarada vencedora.

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

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

7.20 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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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 iniciai corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

7.20.2 - Anão regularizaçãoda documentação, no prazo previsto no item anterior, implicarána 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 Lél n- 10.520/2002. Neste caso, será facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência às demais
microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem no intervalo de empate previsto no item
7.10.1.

7.20.3 - Na hipótese danão còntratação de mlcroémpresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado poderá ser
adjudicado em favor da proposta originalmente classificada erh primeiro lugar. i

7.21 - Caso tenha/ocorrido lance, a Proposta de Preço, ajustada áo lance final, deverá ser entregue na Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João dos Pastos no prazo máximode 24;(vintee quatro) horas,
contado dadata dá lavratura daAta: " " '../x' í

7.22 - Se não houver nenhuma, manifestação,âé>interposj^p''de'recurso devidamente registrada em Ata durante o
transcurso da sessão do Preg|o por parte^das^icitantes presentesj^p Rregoelro procederá à Adjudicação do objeto ao
vencedor logo apósa apresehtaçãp^da proposta de Preço,ajustada ao lance fínálj.cohsoante o Item 7.21.

7.23-Se houver interposiçãb'de Recurso contra atosdo Prègoeiro, aAdjudicação Bar-se-á após ojulgamento doRecurso
interposto e dado conhecimento do seu resultado. •*' ' u .a ,' k , • i

[• - • • I
7.24 - Serão desclassificadas as propostas quê não atenderem àfexlgências.deste Edital, sejam omissas ou apresentem
irregularidades ou'defeitos capazesíde dificultar o julgartientp,''ou~alnda as'que apresentarem preços excessivos ou
preços manifestamente ínexequívels,!asslm~consÍderado5 aquelès qüe ríãolvénham a ter demonstrada sua viabilidade
através de documentação que çomprove-que-.os-custos'-dõsHnsumos'sãO|Coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. ;

7.25 - No caso dè desclassificação.,'dè tpdas''ás propostas apresentadas',; p/RrègpeIro convocará todas as licitantes
classificadas para áfase de lances para^ no prazo de 08 (oito) dias,'úteis,,aprêsêntarém novas propostas escoimadas das
causas de sua desclassificação, conforfne'previstò np artigo ^8,;§'3S, da;LeI,Federal nS 8.666/93.1
7.26 - Nas situações previstas nos ltehs7iÍ3,'7.14 e 7.19 é lícito o Pregdelro negociar diretamente com o representante
da licitante vencedora para queseja pbtido.rnelhor preço.:-'' i

7.27 - Todas as propostas e os documentos de:habilitação.sérão rubricados, obrigatóriamente, pêlo Pregoeiro, pela sua
Equipe de Apoio e^pelos representantes iegais^das Hcita^ntes presentes àsessão deste Pregão. |
7.28 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de Documentação não caberá desclassificar
as licitantes por motivo relacionado corn a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o
julgamento. j - /

8 - DA IMPUGNACÃO DO ATOCONVOCATÓRIO

folha n*

3
8.1 - Qualquer pessoa poderá 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 - A apresentação de Impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma da Lei, devendo
ser entregue diretamente no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na Av. Getúlio Vargas, 135,
Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA.

8.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizaçãodo certame.

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

folha n

9.1 - Dos atos da Pregoeiro neste processo licitatórlo, poderá a licitante, 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 licitante quanto à Intenção de recorrer, no momento da sessão
deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto à licitante declarada vencedora.

9.3 - Caberá à licitante 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 licitántes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam desde
logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo de apresentação
das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista Imediata dós autos. ' \

9.5 - Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na Comissão permanente de Licitação
da Prefeitura deSão João dosPastos, Ay.iGetúIio^Vargàs/*135, Centro -CEP: 65.665-000; São Joãia dos Patos/MA.

I '
9.6 - O recurso contra decisão do Pregoeiro não,terá efeito suspe-rfsivo.- - ' 1

9.7 - o acolhirhento do recurso.importará ná.invalidação apenasxlos atòs insuscetíveis de aproveitamento.

9.8 - Não serão conhecidos os recursds/ntérpostos porfax,e aqueles corri os fespecdvos prazos|legaís vencidos ou em
desacordo com as regras estabelecidas^nésté.Edital:" * '{/'.v, - ' i

i i\'^ ; —ii'!.,•••!». _ ; " \
9.9 - Os recursos é contrarrazões.deVécursos devérâo sér dirigidos aõ Prègoeíro e entregues diretamente no Setor de
Protocolo (

Patos/MA.

9.10 - Se não reconsiderar sua decIsãoTõ Pregoeiro submeterá o recurso, deyldamenté informado, à consideração da
Secretária Municipal de Administração, queproferirá decisão definitiva. • . 'i' ' '

Protocolo da Prefeitura Municipal; jqcalizado na Av. Getúlio, Vargas, <13^;,Centro -CEP: 65.665-000, São João dos

9.11 - Depois dedecididos os récúrsosVe\còfistatada á regularidade'dós atos prõdedimentals, a Secretária Municipal de
Administração poderá homologar^este procedimento licitatórlo e dêtej-minár afcóhtrataçâo com a licitante vencedora.

10 - DA H0M0L0GÃTÃÕrb"OE«BÍMENf6~DÃ~'NÕÍÍ^~DF"EMPÊNHal~;DÃ"MSI^^ DOT^NtRATO;
jftPMlNiSTRATIVO.r^T^ |

10.1 - Após a homologação do resultado dá presente, licitação;-a Secrétária Municipal de Adniinistração convocará a
empresa adjudícatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias útêls, retire a nota de empenho e assine o Contrato
Administrativo, sob pena de decair odireito ao prestação dos serviços, sem prejuízo das sançõês'previstas neste Edital.
10.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado urna vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durantè o seu transcurso,desde que ocorra rhotivo justificado e aceito pelàAdministração.

i

10.3 -Éfacultado aAdministração, quando aproponente vencedora nâo^resentarsi^ação regular no ato de assinatura
do Contrato,ou recúsar-sea assFná-lo òu i~retirara nota de empenho no prazo ê nas condições estabelecidas, chamar
as licitántes 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 - DQ,CONTRATO ADMINISTRATIVO- ^ ^ • ; . - i ^ I

11.1 - O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a Prefeitura Municipal de São João dos
Pastos, observada a Lei Federal ns 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal ns 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 doscontratantes,fazendo a mesma parte integrante deste Edital.

11.3-AContratadaficará obrigadaa aceitar,nas mesmascondiçõescontratuais,osacréscimos ousupressões de serviços
que se fizerem necessária, até 25%(vinte e cinco por cento) do vaior iniciaido 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.

12 - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - Afiscalização dos serviços será feita por empregadoformalmente designado na forma do Art.67 da Lei Federal ns
8.666/1993, a quem compete verificarse a iicitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram., ——r: - —;

12.2 - Afiscalização terá'poderes para agir é decidir-perante á Iicitante vencedora, Inclusive rejeitando serviços que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as NormasTécnicasda ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde.já a Iicitante vencedora ássegurár e facilitar o acesso da fiscalização, aosiserviços e a todos os
elementosque foremnecessários aõ desempenho de sua missão. ' \
12.3 -AFiscallzação^terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos
do Contrato,dando:conhecimento ao secretário competèntéjdo fatp, responsávelpela execução do contrato.
12.4 - A Fiscalização deverá verificar, no decorrer dá;èxèaiçao'dò contrato, se a Iicitante vencedora mantém, em
compatibilidade com asobrigações assumidas, ródás ascondições dehabilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.5 -Cabe àFiscalização verificarã ocorrênciá de fatos para os quais hajá*sÍdo estipulada qualquer penalidade contratual.
AFiscalização informará aosetóf competentéquandoao fato, instruindo cfséu relatório com osdocumentos necessários,
e em caso de multa; a indicação do séuVaibr.--- :—' / l-, - !
12.6 - Das decisões da Fiscalização, poderá a.licitáhte^yencèdora recprrèf'̂ "^Secretariã requisitánte, responsável pelo
acompanhamento do contrato, noí'práz6'de 10 (dez) dias útèis\da respectivià comunicação. Os recursos relativos amultas
serãofeitos naforma prevista na resjjectiva cláusula.. \ " ' '/ ] - • -
12.7-Aaçãoe/ou omissão, total ouparcial," clà'Fiscallzação hãoeximirá á Iicitante vencedora dá integral responsabilidade
pela execução do objeto deste contrato. - ,j ,

. ,

13 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO' ^ f,. .. : :: 1

13.1 -Os pagamentos[pelos serviços óíàjetb da jàresente licitação.serão rèaljzadbVnTehsalrhente, mediante apresentação da
Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Fiscàlização dá Sec/étãria Contratante, observados os subitens seguintes.
13.2-Será observado o prazo de até30(írinta) diás para pagamento, contado dadatafinal doperíodo de adimplemento,
conforme estabeleceo Art. 40, inciso XIV," alínea V, da Lél Fèdèral.h® 8.666/1993. |
13.3 - As notas fiscais/faturas sóserão libèradas^para pagamento^após aprovadas pela área Gestora do Contrato, estar
isentas de erros ou omissões, sem oque, sèrâo,-7de:fòfma imediatardevolvidas à Iicitante vencedora para correções, não
se alterando a data'deadimplemento da obrigação. ' ' }
13.4 - O documento de cobrança indicará, obrigatoriaménte, o número do Contrato, o número de emissão da Nota de
Empenho - NE, e que cubram a.execução dosserviços objeto deste Pregão. /
13.5 - Os pagamentos serão creditados em nome da Iicitante .vencedora, mediante Ordem Bancária em Conta Corrente
por ela indicada, unia vez satisfeitás às condições estabelecidas neste Edital.
13.6 -ANota Fiscal^Fatura deverá destacar òvalor d£ÍRPJ e demais contribuiçõesjnddentes, para fins de retenção na
fonte, de acordo com o art. l®, § 69 da IN/SRF ns 480/2004, ou informar a isenção, não Incidência ou alíquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valortotal do
documento fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.
13.7 - Quaisquertributos ou encargos legais, criados,alterados ou extintos,após a data de apresentação da proposta,de
comprovada repercussão nos preçoscontratados, ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso.
13.8- Ficam excluídos da hipótese referidano subitem anterior, tributos ou encargoslegais que, porsua natureza jurídica
tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual.
13.9 - Eventual solicitação de reequüíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada consoante os pressupostos
da Teoriada imprevisão, nos termos do artigo 65, inciso il,alínea "d",da Lei Federai n. - 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 diáriade 0,02% (doiscentésimos porcento) sobre o vaiorda NotaFiscal/Fatura, até o limite de 10%(dezporcento),
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desde que para tanto não tenha concorrido a Contratada.

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

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

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

[14>^:REPACTUÁCÃ0DÒSPRÉ^SJ;^ • TV'"- " 1

. 1 !
14.1 - Será permitida a répactuação do Còntrato.desde que seja observado o interregno de 01 (um) ano, a contar da data
da proposta, ou da data do orçamento a que a proposta se referir,ou da última repactuaçãò. j

I • ' ' >

14.2-Será adotada cômo data doorçamento a quea proposta sé referir, a data doacordo, convenção, dissídio coletivo ou
equivalente, que estipular o salário vigente à época da.^fãpresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da
repactuaçãò, de antecipações ede benefícios não previstqs^originânamente. |
14.3 - Évedada a reçactuaçãoMdprprèçqs.mêdiante indexação dé^preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a
variação de custos. \ \4-'\ ' i

14.4 - A repactuaçãò será precedida da
e Formação de Preços.

Ia demonstração analítica^do aumento dos custos, de acordo com a Planilha de Custos

15^ DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ^ " - j
r" ' • - --- ^15.1 -Sem prejuízo das sanções legaÍs,!em caso de inexecução'do-contj^áto,-erro de execução, execução imperfeita, mora

de execução, ínadimplemento contratual'pu hão veracidade dasInformações prestadas, a llcitante estará sujeitas à multas
calculadas da seguinte forma: l / ; A'1I ^ ^\ " ,p\ •' f/' {^

15.2 -De conformidade com oestâBelèçido nbs^artigos 86 e87 dá Lei Federal,n^8.666/1993, allcitante vencedora que
descumprir quaisquer das condições'do pfeséntè.Pr^ão, ficará süjeltaàssegúintês penalidades:

15.2.1 • multa moratória diária dep,02%.(dols_centésimós pbrcento) sobreo valor doContrato, pordia deatraso na
conclusão dosserviços de manutèhçãò,'7alüízo dàÃdministração, áte-b^limite de 10% (dez porcento);

15.2.2 - multa moratória diária de0,02%;(dois:çèntésimps'porcéntdj do valor total do contrato, em caso de atraso
no atendimento das Ordensde Serviços ou chamadóátécnicos, para cada ocorrência, contado a partir da solicitação
feita pela Prefeitura Municipal de São Joãó dos Pastos; '1

i - /
15.2.3 - no caso de atraso injustificado pü inéxecuçãp total ou parcial do objeto deste Pregão,'a Administração poderá
garantir a prévia e ampiá defesa, aplicar as seguintes sanções: ' /"

1 '
a) advertência; - - —- — —

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

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

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

15.5 - 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 - A licitante 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 Prefeitura Münicipãi •de'̂ âójÕãõTdòs Pãítòs, pelo'p7azo'dê~aVé'd5'(cinc5)irnos7íenquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida.a reabllítação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, sem prejuízo da aplicação das muitas previstas neste Editai e das demais cominações legais.

/ " - " '
15.7 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da»notificação, em conta
bancária a ser informada pela Secretaria.Municipal requisitante.

15.8 - O valor da muita poderá ser descontadg-do's-pagamentps:ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou
judicialmente. I •. . .. r'-? sTj t - • 1

I - . 'líf-—' -- !

15.9 - Nenhum

FOLHA o

nífcef^

pagamento será'féito;à Contratada antes de pagas ou relevadas ás multas que lhe tenham sido aplicadas.
í ' i^o * ' • ' •0--•' •- • •

aplicação de qualquer penalidadé prevista.neste capítulo; rèallzar-se à'comunÍcação escrita à Contratada
e publicação na Imprensa Oficial {éxçlúídás'ás'penãlidadés 'dè.ádvertência e miilta~de mora), constando o fundamento
legai. j , ' í

15.10- Após a apli

16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA j ã- , ; . -• I

16.1 - Adespesa d^orrente do objeto desta licitação correrá à.conta.de recursos específicos, consignados nas seguintes
dotaçõesorçamentárias no Exercício'2021: iíh |

I iUi i! . íT'-; iPi -PODER: 02 PODER EXECUTIVO ,-7-^HVíí /' 'f. '
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO^ _ ]
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e'Funclonafnerito daSec. de Adriíinistráção.v' •
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros^-Péssda"Jurídica.- ' i

,hv:.c
^ r r _ ,• .»

_ _ r[ j y;;'
0000Manutenção e Funclònàrhentò~d_a SecretáfiadêSaudê'''
)s serv. de terc. pessoa Jurídica /' / ^

0206SECRETARIA DÊ SAÚDE vL-'• -• <
0206SECRETARIA DÊ SAÚDE ' ^'yV.'
10 301 0003 2017

3.3.90.39.00 Outros

02 06 SECRETARIA DESAÚDE , . ;
02 06 SECRETARIA DÊ SAÚDE . '
10 302 0014 2018 0000 Manutençãò.e Funcionamento de Unidades dé Saúde . /
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica '

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 05 SECRETARIA DE SAÚDE

10 302 0031 2078 0000 Manutenção e Implementação de Rede de Serviços Hospitalares
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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08 122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretaria de Assistência Soclai
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

[17-:PAATADEjREGISTR0DEPRECGS
•fy: "j;'

• - .'Vn •

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

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

17.2- Éfacultado à Administraçãp,.quando a.licitante.vencedora, após.ter.sido convocada.no.prazo de validade dasua
proposta, recusar-se a,.8ssinar a Ata sem Justificativa, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, ou revogar este Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas neste Edital.

í - - . T ' - . - -. i
17.2.1 - Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro'poderá negociar diretamente com a proponente, obedecida
a ordem de ciassificação, para quesejaobtido melhòr.yalor. , I

i ... .1

17.3 - Uma vez registrado (s) o (s) preço (s), a.Administraçâb^^podèrá convocar a deténtpra do Registro a executar os
respectivos Serviços, na forma e_cohdÍções'fixàdas non^esênte.Eàital ema Ata de^gistro dePreços.

data de!sua assinatura.17.4 - A Ata de Registro de Rréços terá validade de 12 (doze) meses, contados a pãrtir,da dc

17.5 -Adetentora do Registro deyérá^mantèr as-mesmas/condições dê^habilitação exigidas neste Pregão, durante a
vigência da ata.

— i!

17.6 - Aexistência do registro de preços não obriga a Pr^eitura Municipáridé São João dos Pastos/MA a efetivar as
contratações na quantidade estimada) ficin'dò-lhéTàcultÍda?ã^úiiição^põrjoutras modalidades,despeitada alegislação

i. Ii_!i a l_ I Jij":!- j_ J_ c :de preferência' de fornecimento em

• • .^7 ^/.-v ' r-y/ • ;
b prestador de serviços;osserviços por percentual igualou inferior ao

obtido da detentora do Registro de Prèço"s,;à mends^que estásse recuse a fornecer. |

i . v', -J-C'• I17.7 - AAta de Registro de Preços, durantèjsua vigência,- poderá ser7utilizada por qualquer órgão da que não tenha
participado do certame licitatório, mediahte-prévía çónsult3'áorórgão gerenciador da ata, desde que devidamente
justificada a vantagem. " " ' • ' ' ! j

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

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

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

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

17.7.5 - Apósa autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
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soiicitada 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.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

folha n

18.1 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do Contrato,
independentemente de transcrição.

18.2 - É facultado ao Pregoeiro ou-à-Secretária-MunicIpal requisltante,-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 originaríamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação sbrriente ocorrerá após a
conclusão da diligência promovida. - . ^ -

18.3 - As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade dasinformações, e dos documentos apresentados
emquaiquer fase da licitação. - ' '- 'n " , !

18.4 - As proponentes assumem, todos. o"s?c'ustós'de preparação^^è^apresentação. de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de São João dos. Rastòs-não será,.em nenhum caso, 'responsável'porTésses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo,!icita'tório. | ,\ " '4'/ ' " 1
18.5 - ASecretária de Administração^podefáTevogaf àpresente licitaçãp^pprTazÕes de Interesse público, derivados de
fato superveniente devidamente comprovado, pe^lnente;e suficiente para'jüstificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofícioou por provocação de qualquer pessoa, rhediante atb éscrito e fundamentado.

I " i- \ .-li,-:'!'•) . 118.6-Será observado, ainda, quanto aò procedimento deste Pregão: it/j •
a) a anulação dó procedirfiento liçitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo

único do art. 59 da LeiTederàl n- 8.666/1993;

dispositivo citado na alíneab) a nulidàde do procedimento liçitatório induz à do contrato, ressalvado,''ainda, o dispositi
anterior; é, '—/.''.XV. : '•

' • vx- • '
c) no caso de desfazímentó.do.processo lícitatórIo,'-fica assegurado ò contraditório e aampla defesa.

18.7 - No interesse daAdministração, ifem que.çaibá.aos partidpantes^qualquer reclamação ouindenização, poderá ser
adiada adata da aisertura desta licitação éãlteradas.as condiçõe^doyrésentê Edital. j
18.8-No caso de alteração deste Edital nocurso do prVzpestabelecIdo para o recebimento daslpropostas de preços e
documentos de habilitação, este prázò será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a .'alteração não afetar a
formulação das propostas." . ' , • - . ' ' /

18.9 - As normas ^disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da amplÍação''da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não corhprometam o Interesse público, a finalidade, a
celeridade do procedimento e a segurança da contratação.

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

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

18.11.1 - A interrupção dos trabaihos de que trata esta condição somente dar-se-á, após a etapa competitiva de
iances verbais.
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18.11.2 - Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes
legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente
marcada para prosseguimento dos trabalhos.

18.12 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, 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, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento,
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de São João dos Pastos.

18.15 - A homologação dp resultado desta licitação não impllcará em direito à contratação. - <
/ . * j

18.16- Éexpressamente proibida a veiçulação de publicidade acercado contrato, salvose houverprévia autorização da
Prefeitura Municipal de.São João.dos Pastos. j

18.17 - Ocorrendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a continuidade do contrato, ficará
condicionada à análise, pela Secretaria Municipal:requ}.sitâhté, quanto ao procedimento realizado e à documentação da
nova empresa, considerando todas as normas áqui^èstabelecldasicomo parâmetros de aceitação, tendo em vista a
eliminação dos riscos de insucesso na éxecuçãodò objeto contratado.;?» . ^ |

18.18 - Évedada a subcõntfata^çâó/molodo ouem parte,'' para a execução do objeto licitado. •

18.19-Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro.érh conformidáde cprn a Lei Féderal n-10.520/2002, aplicando-
se, subsidiariamente,no que couberem)a Lei Federal n® 8.666/1993,a Lei.Cbrnpleméntar ns 123/2006e demaisnormas
regulamentares pertinentes à espécie.; " • -I- A m y •, >•,// J

18.20 - Este Edital e seus Anexos estão„à,dlsposição,dps interess„ados'ná Comissão Permanente de Licitação - CPL da
Prefeitura Municipal de São João dos Pastos, na Av. Gkúlio^^^s,. ljl5) 'Gentro - CEP: 65.665-000, São João dos
Patos/MA, de 2^ aiS^ feira, no horário das08:00 às 13:00 horas, ondepoderão serconsultados gratuitamente pelo site

' ^ V;' : "i ' . ' i- • ' k •
xxxxxxxxx i ;

\ • í' V' i / ' t ^ - t
18.21-Ao adquirir o Edital, a llcitántedevéráideclarar oendereço: em_^ue receberá notificações] devendo comunicar o
Pregoeiro qualquer,mudança poster;iòr,'spb péná dereputar-se váíldl anotificação encaminhada aoendereço fornecido.

» ^ V •" j/ i ^ I
18.22-São partes,iritegrahtes deste.iEdital os seguihtès Anexos:

I k'~'' •'!/'" •
Anexo 1-Termo dé Referência; ' ... l C i

Anexo II - Carta Credencial;
j. . • - \v].'

Anexo III - Declaração de Localização e Funcionamento;

Anexo IV - Declaração de Çurhprlmento dos Requisitos de Habilitação;
/

Anexo V- Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação para Micróéftipresas e Etnpresas de Pequeno Porte;

Anexo VI - Declaração de Enquadramentoxomo Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

Anexo VII - Declaração de Cumprimento do art. 7-, XXXIIl da CF/88;

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

Anexo IX-Proposta de Preços

Anexo X - Minuta do Contrato Administrativo.

Anexo XI - Minuta da Ata de Registro de Preços

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

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

FOLHA

\
n> I fea ] l

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

i • . ' ' • !
1.2 - A presente licitação estabelecerá condições para a,contratação de empresa especializada nai prestação de serviços
continuados, denominados de ápòip administrativo às atividades institucionais, serviços esses' a ser executada nas
dependências da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assitência Sociai'e da Secretaria Municipal
de Saúde do Município de São João dos Patos no Estado/do Márànhao, conforme especificações é condiçõesconstantes
deste documento edo Editai de licitação edemais anexqs^^^., j--' _ . |

1.3. Como benefícios resuitanteidestaxontratáção esperarse^elhor atender às dêrnãndás dasociedade junto àSecretaria
Municipal de Administração, Secrétan^Municipàl de Assitência^Social edaSecretaria Municipal de Sa|úde, agilizar edar mais
segurança aos serviços deapoid,xorítribúlndo^assÍni.cprn.a Prefeitura MunlcJpai,r}o desenvolvimento de suas atribuições
legais e regimentais voltadas às atividades finalísticas è ao ajcançe.dos seusobjetivos. ' ^ i

)
/ i

2.0 - MOTIVAÇÃO

2.1. APrefeitura Municipal, não dispõe'dé,força de trabalho suficiente para atérider as necessidades da Administração em
suas tarefas básicas, principalmente násiatividades de apoio administrativõ e cbmplementares rio âmbito das secretarias
municipais. | - • I

I . 'Cr..-V ' ri;Í !
2.2. Acontratação deempresa qué^súpra â,premente necessidade' dã"Secrêtáriá jMünicipal de Administração, Secretaria
Municipal de Assitência Social e daSecretaria Municipal.de-Saúdé do Münícípip'de SãoJoão dos^Patos, visa atender as
necessidades do quadro de servidores, teridorern.vista que^ó.qüàdrpicie^servidores atualmente é insuficiente para manter
os serviçosde apoio admini5tratÍvo.dentròxlòs'pádrões rnínimos de rapidez é qualidaderequeridospelos usuários internos
e externos. i ' !

2.3. Acontratação de appioadministrativo se justifica:

a) pela celeridade corri que os processospoderão ser coricluídos 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 dasatividades; _
c) pelo fiel cumprimento de prazos de atendimento das demandas;
d) peia 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.

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 Ne 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

FOLHA nfJfaSi

Klilif I

3.0-OBJETO

3.1. Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio
às atividades operacionais, para suprir a carência de 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 RS15.303,20 RS 153.032,00

4 Auxiliar deAlmoxarifado / 440 .4400 - Hora RS17.39 RS 7.551,60 RS76.516,00

5 Auxiliar de Apoio Administrativo 2640 . 26400 Hora RS 18,41 RS48.602,40 RS 486.024,00

6 Agente Administrativo [ 2640 26400 Hora RS 19,67 RS51.928,80 RS519.288,00

7 Coordenador Administrativo ^ 1760 ;^176p0-..7-. Hora RS 19,67 RS34.619,20 RS346.192,00

8 Motorista i 880~v'>'') jC>88d6^ l' 'Hora RS 19,67 RS17.3(39,60 RS173.096,00

g Recepcionista | . --6600 >-, _RS 19^7: >. RS .12.982,20 RS129.822,00

10 Vigia ;• ' Oó •'''•' '-;:\^i320 , " 13200 . Hora'- '•''RS:19;67. )i R$25.9,64,40 RS259.644,00

\ totálV v;\V.. .-o"'' RS313.634,20 RS 3.136.342,00

1 /i^S'SECRETARIAMUNICIPAtbESAÚDE • |
ITEM CATEGORIA (QTD MENSAL-.— -QTDTOTAL - •UNib V.,UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria j i i-,r-88o 88ÕÕ--- • Hora' ^RS 17,24 . RS 15.171,20 RS 151.712,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais .tVr^ 3520. 35200 Hòrá ?R '̂l7,39 RS 61.212,80 RS 612.128,00

3 Auxiliar de Almoxarifado; • ' - f í, ^\;''),\880'íV 8800; f,; ' Hora •/RS,17,39 RS 15.303.20 RS 153.032,00

4 Auxiliar de Apoio a Saúde 1Í200' Z Hbraf' ;' RS 18,64 RS 24.604,80 RS 246.048,00

5 Motorista | \V.V88q -V/' :r-..,8800^"^ü Hora' í RSÍ9,67 RS 17.309,60 RS173.096,00

6 Recepcionista ( í - •/" 4'400- -Hora' :"'RS 19,67 RS8.654,80 RS86.548,00

7 Vigia i 88Ó'C-- A' ."88poj::ír^ HÓrà* RS19,67 RS17.309,60 RS 173.096,00

1 ' TOTAL ' •/ •-;vX RS 159.566,00 RS 1.595.660,00

{ - • * ... 1

(' ' SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /
ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. IJNID, V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria , 220, - 2200 Hora RS 17,24 ... RS 3.792,80 RS 37.928,00

2 Auxiliar de Serviços Gerais 440 4400 Hora RS17,39 RS7.651,60 RS76,516,00

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

4 Coordenador 220 2200 Hora RS 19,67 RS4.327,40 RS 43.274,00

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

TOTAL RS 24.149,40 RS241.494,00

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

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

4.0 - FONTES DE RECURSOS

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO -—

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

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.90.39.00 Outros serv; de terc. pessoa jurídica

N

10 3010003 2017 0000 Manutenção eFuncionamento da Se~cretaria^d^Saude.

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DESÂUDE

10

3

V. • , i "i \ r.
O302 0014 2018 0000 Manutenção e Funciphamento.de Unidades de Saúde
.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica "v r" h •

'V /-/> ..w V '
\\/; .

, » ;• . i !

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE' j\ • ^íV '.'
0206SECRETARIA DE SAUDÉ '-''i!
10 3010003 20660000 Manutenção e Funcionamento do Fundo MunlcjpaJ de Saúde •;
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica'j..

1 •,
v. r.í

:fr .
02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

0206 SECRETARIA DE SÁUDE
10 302 0031 2078 0000

3.3.90.39.00 Outros serv,

Manutenção e Implementaçãode Rede:deServlços;Hóspitalares/|
/.deterc.pesso3jurídica."'''..^

IsiSTENCIASOCIAL Ĝ J"—b.- 'br '• •02 07 SECRETARIA DE A^ISTENCIA SOCIAL ,
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - iÇ'''"-'
08122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretáriaidé Assistência Social
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica '

5.0-DOS PfíAZOSDE EXECUÇÃO .

5.1 O prazo para início da prestação dos serviços é de até 06,(seis) dias corridos, contados do recebimento pela
CONTRATADA da ordem.de serviço 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 DE EXECUÇÃO DOCONTRATO

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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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8.1Aspartesdevemcumprirfielmenteascláusulasavançadasnestetermodereferência,respondendopelas
conseqüênciasdesuainexecuçãototalouparcial.

ACONTRATADAdeve:

a.Nomearprepostopara,duranteoperíododevigência,representá-lonaexecuçãodocontrato;
b.Manter,duranteavigênciadocontrato,ascondiçõesdehabilitaçãoexigidasnalicitação,devendocomunicarà
CONTRATANTEasuperveniênciadefatoimpeditivodamanutençãodessascondições:
c.Responder,nosprazoslegais,emrelaçãoaosseusfuncionários,portodasasdespesasdecorrentesdaexecução
dosserviçoseporoutrascorrelatas;tais;comosalários,-seguros-deacidente5,-Índenizações,--trÍbutos,vale-refeição,vale-
transporte,uniformes,crachás,equipamentosdeproteçãoindividual-EPIeoutrasqueporventuravenhamasercriadase
exigidaspeloPoderPúblico;"'!
d.RespeitarasnormaseprocedimentosdaCONTRATANTE;|
e.ResponderpelosdanoscausadosdiretamenteàAdministraçãoouaosbensdaCONTRÂTANTE,ouaindaaterceiros,
decorrentesdesuaculpaoudoio,duranteaexecuçãodestecontrato;í
f.Comunicarà-AdministraçãodaCONTRATANTEjquáíqíèr;'.anormalidadeconstatadaeprestarosesclarecimentos
solicitados;fL-','1
g.Fiscalizarregularmenteos^usempregados'designados'páraáprèstaçãodoseiylço,comointentodeverificaras
condiçõesemqueoserviçoestásendoprestado;""7'
h.Arcarcomas''despesas.deçorrehtes<déqualquerinfraçãocometidaporseusetnpregadosquandodaexecuçãodo
serviçoobjetodestecontrato;,''";
i.Refazerosserviçosque,aJuízd^dbrepresentanteda!C0NTRATANTÉ;''nãoforemconsideradossatisfatórios,sem
quecaibaqualqueracréscimonopreçocçntratado;'!"OS;..!
J.Manterseusiempregadossobãsnormas_disçiplinarjesda,CONTRATANTE,substituindo,nòprazomáximode24
(vinteequatro)horasapósnotificação;qualquerquêleja'consjderadÒIfíc^VemèntepelorepresentantedaCONTRATANTE;
k.Recrutar,selecionareencaminharáCONTRATANTEosempregadosnecessáriosàrealizaçãodosserviços,deacordo
comaqualificaçãomínimaexigida;,\\\\!
I.Realizarostreinamentosquesffízerém.necessáriosparaobomdesernpenhodasatribuiçõesdeseusempregados;
m.Manterosseusempregadosdevidarnèhteidentificadosporcracháe''unífdrrné;-i

J...V~ n.Cuidarparaqueopreposto'indipado-manitènhapermanentècontatoçom'áunidaderesponsávelpelafiscalização
docontrato,adotandoasprovidênciasrequeridasreíâfivasàexeçuçâo.dos.sefviçospelosempregados;
o.Coordenarecontrolaraéxecuçãa^ossefviçoscontratados;/i
p.Administrartodoequalquerassuntorélatjvô.ãòsseuserhprègádos;'r"'1
q.Assumirtodasasresponsabilidades'e-to7naras,m^idas-necessáriasaoatendimentodosseusempregados
acidentadosouacometidosdemalsúbito,pormeiodoprèpostò;i
r.InstruirosseusempregadosquantoàprevençãodèacidentesedeIncêndios;!
s.Registrarecontrolar,diariamente,aassiduidadeeãpontualidadedeseupessoal,berricomoasocorrências
havidas,permitindoàtpNTRATANTEoacessoaocontroledefreqüência;/'
t.EncaminharàCONTRATANTE,comantecedênciade30(trinta)dias,relaçãodeempregadosquefruirãofériasno
períodosubsequente,assimcomo,daquelesquelrão.substituí;ios;_..
u.Cuidardadisciplinaedaapresentaçãopessoaldosseusempregados;
V.Providenciar,noprazomáximode2horas,eventuaisfaltasdeempregados;
w.Asfaltasquenãoforemrepostasnoprazoretromencionadoserãoglosadascombasenoscustosapresentados
pelaCONTRATADA,nafaturadomêssubsequente.
X.Substituirosequipamentosematé24(vinteequatro)horasquandoapresentaremvíciosoudefeitos,devendo
haverautorizaçãoformaldaCONTRATANTE;
y.Comunicar,previamente,eventualnecessidadedesubstituiçãodematerialespecificado,devidamentejustificado,
cujoprodutoparareposiçãodeveseraprovadopeloOrdenadordeDespesas,cessandoasuaremessatãologonormalizea
causaimpeditiva;

z.SubstituirquaisquerferramentasrecusadaspelaFISCALIZAÇÃO,consideradasnãoadequadasàprestaçãodos
serviços,emtermosdedesempenhoecondiçõesdeusodosequipamentos.
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aa. Não serão ressarcidos quaisquer valores, a título Indenizatório ou a qualquer outro, por emprego de
ferramentas não aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
bb. Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos
pertencentes à CONTRATADA;
cc. Colocarà disposição da CONTRATANTE cs 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. ACONTRATADA deverá comprovar, no prazode 60 (sessenta) dlas, a contar-do início da-prestaçâodos serviços, o

cumprimento desta'obrigação."• j
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 enipregados que se negarem a usá-los;
8.4. Responsabilizar-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 execuçãodos serviços em regimeextraordinário;; .. J
8.5. Pagar ossalários.de seus empregados, bem comoTeçÒlhê^^hò prázò legal,.os encargos sociais devidos, exibindo,
sempre que solicitado', as comprovações respectivas;;
8.6. Responsabilizar-se por todos ós;epcãrgos previ.denciários e ,obrigações''-sóciâis'\previstos'jna legislação social e
trabalhista em vigor, yevendo'saldá-Íòs nà-época .própria, vez que os séus.empregados-rião manterão nenhum vínculo
empregatício com a CONTRATANTE,*'" •/. V-,- V-'
8.7. Responsabilizar-se por todas às pròvidêncjas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, emiocorrência da espécie, forem vítimas ós sèus.empregadós.durante a execução deste contrato, ainda
que acontecidoem dependênciada CONTRATANTE; . •' •• i
8.8. Responsabilizar-se por todos os.ericàrgds de 'p'ossívèl derhánda'trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
deste contrato, origlnariamente ou vinculada por prevenção,-cóhèxãódLTcóhtinência; e •
8.9. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
9.0 Ainadimplência da CONTRATApA,^om,referência aos encargos su"pracitadps,'.nãòj:ransfere a responsabilidade por seu
pagamento àAdministração da CONTRATÀNTE,^nem pode onerar o.pbjeto.,destè çónttatd.^ |
9.0 Caso a CONTATADA não Kbnrè^còm osiencargos trabalhls.tàs e prèv|denciánós concernentes a este contrato, fica
a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas "devidas.os valorês refefentes aossalários, auxílios e eventuais direitos
trabalhistas. | •
9.5 Os valores aque se refere este item deverão ser'depositadps judiciálmérite ou repassados àscontas correntes dos
empregados da CONTRATADA que prestam serviçolnos pqstos:çlas;Sêcrétáriás Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Patos - MA. I *• - : C"//' • ^
9.6 A CONTRATADA deverá se solicitado previamente'pela CONTRATANTEj executar os serviços em dias e horários
distintos dos estabelecidos" originalmente, podendo, nesse caso, haver compensação éntre a carga horária semanal
estabelecida e aquela prevista naconvenção ou acordo coletivo da categoria envolvida. /

I

1
9.7Sãoexpressamente^v^^a^à CONJR^ADA:

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

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

10. UNIFORMES

folha n»

nti'

10.1. Acontratada deverá fornecer uniformW a" seus empregados, porém deverá orientar todos aselapresentarem sempre
limpos, asseados e vestidos com decoro e condizentes com a atividade a ser desempenhada no.órgão Contratante.

ll.DASUBCONTRATAÇÃO ^ !

11.1. Não será admitida a subcòntratação do objeto licitatórioT/, - •

i - •z '• -- í
12.0-DO ACOMPANHAMENTOEDA FISCALIZAÇÃO j

a. Durante a vigência destécoptratojVêxecução doobjeto seráacomp'ahháda',e fiscalizada pelo (a) titular do Serviço
desta administração pública ou por feprèsántanté da-CONTRAtANTE, devidarnent^designado.parà esse fim, permitida a
assistência deterceiros. \ _ "•'i-M'

>. •- 'A\ S- • ' U • '
I >\j ^ /X-' I

b. Aatestação de conformidade^da, prestação dos serviços:cabe ao.tÍ.tulár''d,o setor responsável pela fiscalização do
contrato ou aoutro servidor designado^ páfá"Gsse'fÍmj ' " ''Jj ' ]
13.0- DA FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA EPREVIDÉNCIÂRIA. " '

I Vv;; ' ÍÜL. ;
13.1 Para fins de acomparihamento^ do,;í,adlrnplernento de suas^ obrigações'fiscáís; trabalhistas e previdenciárias, a
CONTRATADA deverá entregar a Secretafla^^solicitante) a documentação a seguir relaçiònada; I
a. Mensalmente, acompanhando a-Nota.FJscal/Fatura.referente ao''"serviço prestado, no setor responsável pela
fiscalização do contrato, cópias autenticadas..em cartório'̂ ['cópjas'̂ simples acompanhadas de originais, dos seguintes
documentos: i - •

a) Certidão de Regularidade do FGfS-CRF;^.':- - l
b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Féderáis e à Dívida Ativa da Urilão, conforme portaria
PGFN/RFBnS 1751, dè 02 de Outubro de 2014; \
c) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA;
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. ^ -

/

No prazo de 15(qulnz'e)^ias,_conforme_solicitado pelo^fi^al docontrato:

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

b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador
o Órgão ou Unidade contratante; cópia do(s] contracheque(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, auxílio alimentação, etc.), a que estiver
obrigada por força de lei ou 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.
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No primeiro mês da prestação dos serviços:

a) Até 1 (um) dia útil antes do início dos trabalhos, relação nominal dos empregados, contendo nome completo, cargo
ou função, horário do posto de trabalho, RGe CPF;
b) Em nenhuma hipótese será permitido o acesso às dependências das secretarias contratantes de funcionários não
inclusos na relação.
c) Qualqueralteração referente a esta relaçãodeverá ser 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) Termosde rescisão dbs contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados,
quando exigível pelo sindicato da categoria; . ' '
b) Guias de recolhímeiitó da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às rescisões contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado demitido.

: r \

14.0 - DO RECEBIMENTO DÁ DOCUMENTAÇÃO FISCAL/TRABWimSTA EPREVIDENCIÁRIA. '

1 - .. _ 1
a) Recebida a dòcumentaçâp.menclonadaTno iterfTl daxláusula^anteríor, a FISCALIZAÇÃO do contrato devera apor a
data de entrega aCONTRATANTÉ^^assiná^ia. '
b) Verificadas inconsistêrlciasou^dúvldas'ria documentaçãpentregúè^atÒNTRATApÁterá oprazo máximo de 7(sete)
dias corridos, contado a partir do recebiníento-de diiigênciajçlá^-.FISCALiZÁÇÃO/'para pre^star os esclarecimentos cabíveis,
formal edocumentalmente. i li l V-v. . I
c) Odescumprimento reiterado^das disposiçõés ácima e/à^ manuten^o-da CONTRATADAjem situação irregular
perante as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das
penalidades e demais cominações legais.;'•' • '• í,' I

15.0-FORMAÇÕES DE PREÇOS l.P V • /
! ,M !:• \
1 .. f'i' ' -''.(.ítiTí '

a) Deve a contratada;apresentar'plánilhà^de_còmposíçâo dè,preços, discrírfiinados porcargo e deverá ser usada a
Convenção Coletiva do Estado para cada categòrlà.> -- ^ ' i

I "j"' ^ ""r ' j
16.0-DA LIQUIDAÇÃO EDOPAGAMENTO,'\

^ K •-

f ^ ** j V *1^ ' ' I

16.1 ACONTRATADA deverá entregar até o dia ZO damês subsequentéàò da prestação do serviço, ao(s) Ada Secretaria
Municipal sollcitante, nota fiscal/fatura dosserviços, emitida,e'm 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento, deforma
a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas'à'contribuição previdenciária ' j
16.2 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá áo fiscal do contrato ou a outro
servidor designado para esse fim. . •'
16.3 No caso de as notas fiscais/faturas serem'emitidas e entregues à CONTRATANTE em data posterior à indicada no
item 01 desta cláusula, será imputado à CONTRATADA ©pagamento dos eventuais encargos moratórios decorrentes.
16.4 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, contados da protocolização da nota
fiscal/fatura e dos documentos relacionados no Subitem 1.1 da cláusula nona deste contrato.
16.5 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
16.6 O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA, quando couber, estará sujeito às retenções na fonte de
tributos e contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos legais, de:
a) Imposto Sobrea Renda - IRPJ, Contribuição Social Sobreo Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para a Seguridade
Social - COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP;
b) INSS; e
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
16.7 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira e documentação discriminada no Subitem 1.1 da cláusula nona deste contrato, sem que isso gere direito de
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reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.
16.8 ÀCONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que c serviço
foi executado em conformidade com as especificações do contrato.
16.9 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas 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 rescisãodo contrato e quaisquer valores retidos cautelarmente somente serão pagosapós
a comprovação de que os encargos trabalhistas, previdencíários 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 5% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de Juros simples.- - ——,
16.12 Ovalor dos encargos "ferá calculado pela fórmula: EM = 1x NxVP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N=
Números de dias entrea:clata.prevista para o pagamento e a doefetivo pagamento; I=índice decorfipensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

í , _ j

17. DO REAJUSTAMENTO DÈ PREÇOS EM SENTIDO AMPLO (REPACTUAÇÃO)
t ... t

I 'ra' ' ••''•'J '.'"' - I17.1. Visando àadequação aos novos preços praticados nô m.e^db, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado
o interregno mínimo de1(um) anp.contado na forma apresentada;nò suWtem que sj.seguirá, ovalor consignado no Termo
de Contrato será repàctuado, corü^tindp à CONTRATADA'justificar-e^córnprovár/ã~variação dos! custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas.apropriàdas.pára análise e posterior apróvaçãp dâ,CONTRATANTE, na forma estatuída no
Decreto n" 9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis dáTnstrução Normàtiva^SEGÉS/MP n® 5,de 2017.

! ' ;'Vvv .Vi'"'''';
17.2. A repactuação poderá ser dividiciajem tantas^parcelas quantas foréfn. necessárias, em respeito ao princípio da
anualidade do reajustamento dos preçòsda contratação,. ppdendós'ef reajizadá^em momentos distintos para discutir a
variação de custos que tenham sua anüalidãdê resultante eni datas diferen'ciadas,.tais comoos custos decorrentes da mão
de obra e os custos decorrentes dos insumos necessáriosà execuçãodò'se'rvÍço.-{. ;

I • {\v - í
17.3.0 Interregno mínimo de 1 {um) ano>para a prirheira repactuação será contado:^ !

i • I
17.3.1. Para os custos relativos à mão-de-obra, viriculados à'data-baseJda'catègòrÍa profissional: a partir dos efeitos
financeiros do acordo; dissídio pu convenção coletiva detrabaihçVvigente à^épocá da apresentação |da proposta, relativo a
cada categoria profissional abrangida pelò contrato; •i{'\
17.3.2. Para os insumos discriminados na Plahilha.dè Custos e'Fprmação^"de Preços que estejam diretamente vinculados ao
valorde preço público (tarifa): dò último reajusteaprovado pbf autoridade governarhentai ou realizado por determinação
legal ou normativa; ' j

j /
17.3.3. Para osdemais custos, sujeitos à variação de preços domercado (insumos nãodecorrentes da mão de obra): a partir
da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. ' y •"

-

17.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o Interregno de um ano será computado da última repactuação
correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a dataemqueiniciados
seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada.

17.5. Oprazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao
novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida
pelocontrato,ou nadata do encerramento da vigência do contrato,casonão haja prorrogação.

17.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão
do direito à repactuação.

FOLH
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17.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

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

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

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

17.8. Caso, na data da prorrogação contratual; ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá
ser inseridacláusula notermo aditivode prorrogaçãopara resguardaro direitofuturo à;repactuação„a ser exercidotão logo
se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.'

i •
17.9. Quando a contratação envolver rriais de uma..categojiàTprofissJonal, com datas base diferenciadas, a repactuação
deverá ser dividida ém
envolvidas na contratação.

ém tantas parcelas quantosffõrerrij^ps. acordos,'djssídios òu convènções coletivas das categorias
tação, Vt-'. í'' . ^ 1

17.10. Évedada a inclüsão, porocasião, da'repactuação, de benefícios não pfévístps dá proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatórios por forçá^de^instrümerito^legal, seritença normativa,'Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de
Trabalho. ' ] i

1 '• •. i ' V.-. . • • 1
17.11. A CONTRATANTE não se vincula'às, disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem
do pagamento de participação dos trabalhVdbrerríoVlucròs ou resultados'dá erhpresa contratada, de matéria não
trabalhista, de obrigações e direitos'̂ que-somente-se-aplicam"-áos-contrãtps com a Administração Pública, ou que
estabeleçam direitos não previstos em lei) taisçomo valoresou índices obrigatórios de encargossociais ou previdência rios,
bem como de preços para osInsumos rèlacloríàdos aoexercício da atividade. V; \

í • ' 'Oi /ó'';:"-/ • i
17.12. Quando a repactuação sé referiràos. custos da mão de obra,-'a CONTRATADA efetuara a comprovação da variação
dos custos dos serviços por meio de Plahilha.dé:Cústo^e^,Formação de.Preçós,^acompanhada da apresentação do novo
acordo, dissídio ou convenção coletiva da'catego'fiá profisslò'n'arabrángida pelbcontrato.. '

i r: i
17.13. Quando a repactuação se referir aos custos.sujeitos à variação dos preços de rhérçado (insurnos não decorrentes da
mão de obra), a CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha'de Custos e Formação de Preços,
considerando-se a aplicação do índice dé reajustamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula .(art. 5S do Decreto n.s
1.054, de 1994): R= V!(W. ía)/19; onde: R= Valordo reajuste procurado; V= Valor contratual do serviço a ser reajustado; |8
= índice iniciai - refere-se ao índice de, custos ou dé preços-correspondente à data fixada,pára,entrega da proposta da
licitação; I= índicerelativo áo mês do reajustamento; '

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

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

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

17.18. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas obsen/ando-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 vlgência'retroativa,.podendo'esta ser considerada; pára efeito de compensação do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade ém repactuações futuras: [

f ' . • ' í
,1 I

17.19. Os efeitos financeiros da; repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em
relação à diferença porventura existente.

17.20. A decisão sobre

solicitação e da entrega dos comprovantesde variação dos custos'r<'>=J':
} - • . — •• .

o pedido de repactuação deve^sef feitamó,prazo máximo de sessentaidiás, contados a partir da
Hnc rAiYinmv/antee Ho variarãn Hnc riic+ne-V-. S-.''- 1

17.21. Oprazo referido nosubitem anteriorficará suspenso enquantoa CONTRATADA hãocumprir òs atos ou apresentara
documentação solicitada pèla CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.. ' 1

: MV- '̂ i
17.22. As repactuações serão formalizadas por'meio de apostilamento,.exceto quando coincidirem com a prorrogação
contratual, caso em que deverão ser form^alizadas por aditaménto ao contrato!- V

í ! . _ ' /' ' '
17.23. O CONTRATADO deverá complementar a garantia contratüál anteriormente prestada, de modo que se mantenha a

.1. X .-V '—I grepactuação, nostermosda alínea

18.1. Fazem parte e Integram esteTermò'̂ e''Referêncla,'pará fõdÓs.os fins é'efeitòs, osseguintes anexos:
t • . • - ' _ /. t ' -;i ! I - _

18.1.1. ANEXO I- MODELO DE PLANILHA DE C0MPOS1ÇÃO.;DE CUSTOS-E FORMAÇÃO DE PREÇOS
18.1.2. ANEXO II - MODELO DO QUADRO RESUMO DO VÃlÒR'CÒNTRÂTUAL DOS SERVIÇOS

I ' " • • • ' s /
j 7 ' "

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

Responsáveis.pel de Referência

ífa Lima

Tunipípal de Saúde
Ja //007/2021

Rafl^a Lima Sousa
Secrètária Municipal de Assistência Social

Portaria n^ 010/2021

Gustavo Carvalho Silva

Chefe do Departamento de Compras
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ANEXO 1 DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EFORMAÇÃO DE PREÇOS

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

A LICITANTE deverá encaminhar, junto com cada Planilha; uma cópia dos Acordos, dos Dissídios ou das
Convenções Coletivas'de Trabalho locais das categorias. ' . i

PLANILHA PÉ CUSTÒS-É FORMAÇÃO DE PREÇOS

DADOiS PROCESSUAIS . ' ' " V

Licitação Ns

Data:

Horário:

' ^.' OISCRlMlNAÇÃOOpS SERVIÇOS (dados referentes à contratação)
Empresa:

CNPJ:

Data da Apresentação da Proposta: (dia/mês/ano)
MunIcípio/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:Á >'• '• ^

Mãordé-obra vinculada à execução coritrâtuar - , ' ^
. Dados complenientares pára composição dós-cUstosreferentes à mão de pbrà ' ^

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

A Salário Base R$

B Adicional de Periculosidáde R$

C Adicional de Insalubridade RS

D Adicional Noturno RS

www.saojoaadospatos.ma.gov.br
Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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E Hora Noturna Adicional R$

F Adicional de Hora Extra RS

G Intervalo Intrajornada RS
H Outros (especificar) RS

; .s TOTÃI.^DA REMUNERAÇÃO . ' V R$
' ' ' 'MÒDULÒ 2-BENEFÍCIOS MENSAIS E

2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte RS

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

C Assistência Médica e Familiar RS
D Auxilio Creche RS
E Seguro de Vida, Invalidez e Funeral RS

F Outros (especificar) RS

TOTAL bÒSBENEFÍCIOS MENSAIS È prÁRIOS V ' • :

, . : r/MÓDULO B .

3. INSÜMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes RS

B Equipamentos RS

C Materiais RS

D Outros (especificar) RS
- • - . • : 4 / / : JOfALbE ÍNSÜMbS PI^ : . r. . A ' 1^- R$.3//-

Nota: Valores rnensais por empregado

. . ' MÓDULO 4- ENCARGOS SOCÍAIBE TRABALHISTAS
-r-'

Súbmódulo 4.1- Encargos Preyldenclá rios éFGTS ; . '

. 4.Í. '/ ' Encargos Previdenclários é 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

- • ^/TOTAL / // í . 36,80% .. -> " -R$

í' ' . Sübmódulo 4.2-139 Salário e Adíclonalde Férias ,

4.2.- : 139Salário e Adicional de Férias , . / / Valoiv ;

A 139 salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% R$

C
Incidência do Submódulo 4.1. sobre 139 Salário e Adicional

de Férias
RS

TOTAL • R$
'' : « : ^ •Submódúlo 4.3 -AfastárhentòMatem - • - •• " .///
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• 4.3. • ' i . Áfástaménto Maternidade • Valor

A Afastamento Maternidade RS

B
Incidência do Submódulo 4.1. sobre Afastamento

Maternidade
RS

TOTAL RS
, • , Submódulo'4.4 -Provisão para Rescisão

4.4., - PròWsão para Rescisão % . '• Valor

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

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

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

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

^ total RS

- Submódulò4i5 -Custò:deReposição do Profísslonal Ausente. > " ^

4.5.
Composição do Custo de Reposição do Profissional '

Ausente .. ^
.'%' Valor

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

Subtota) . ' ' i ' ./• ' ", - : R$ -

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

Ausente
RS

TOTAL RS
' QUÁDRO RESUMO MÓDULO 4-ENCARGOS SOCÍAIS.E TRABALHISTAS

4. MÓDULO 4ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS , Valor

4.1. Encargos Prevldenciárlos 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 . - R$
, - MÓDULO 5- CUSTOS INDIRETOS; TRIBUTOS ELUCROS

5. > . CUSTOS INDIREÍOS; TRIBUTOS ELUCROS . r ' Valor

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

Cl - Tributos Federais (PIS + COFINS) 0,00% RS

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

RubM:^

C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00% RS
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.
'' ... . PARTES- ^ -1 i « •

' ' , . Quadro"-resumo do çüsto por Empregado ;

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

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

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

VALOR TOTAL POR EMPREGADO , - RS,

• IN ;• •: -SS:,. •.-Wi • •
iÇ'-

í :i' . ' ••
' -í.h

'•.V. \ ^ • •• - í^'í •/; =

; I

•/

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



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N906.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

PARTE C

Quadro Resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

FOLHA n"

' JÍPO^DÉ
; SERViçO:'

(A) -

.VALOR •

/PROPOSTO POR
, EMPREGADO

" ' (B)

QUANTIDADE DE

EMPREGADOS

; POR POSTO;

iO

VALOR \

PROPOSTO
'POR POSTO

,;(bi=(Bxc) ,.

QUANTIDADE

DEPOSTOS

\ 4 ^ '

VALOR

-.TOTAL DO

SERVIÇO

ÍF)=(DxE)

1- SERVIÇO 1

(INDICAR) /•R$ - R$
\
i
j

1
R$

_. válõr;mensálpos sERViçQs_(i4rii+ní+....}
^ ...

:C-PARTE:D-
IO ,

Quadro-demonstratiyo -VÁL^OR GLOBAL DA PROPOSTA
/ •'• /C-s - v**

• 1/ "QUADRO-DEMONSTRATÍVO-.VALOR GLOBALDA.PRÓPÓSTÁ , " . '

r i '-/' Valor,6lobal''8a;Proposta,' • í

j Descrição Váldr i ' /V,
i.! "r r. • - - : , X V ; i . 1

Valor (R$)

A 1 Valor proposto por posto t., . . Í!'í " • . !
i

B 1' Valor mensal db serviço . ( 'ii/ • 1
1

C

í

Valor Glóbal-dà própdka (valor mensaLdò servlço-xin^í

meses do contrato).'x':;. j
, (

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



r

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO QUADRO RESUMO DO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS

f^OLHA

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 Almoxarifado 440 4400 Hora
V . ,

5 Auxiliar de Apoio Administrativo 2640 26400 Hora , 1

6 Agente Administrativo , ' 2640 26400 Hora
«

í

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora
t
«

}

8 Motorista { 880 ..,..-/88Õ0, Hora
!
1

9 Recepcionista | 660. -J"J;-660pP" f: ^Hpra 1

10 Vigia j isíd.rí''"' 1320d-:^'- '.Hora^ f
•v !

i ft;iV*"jOTAL>.<,^ ' 'J(
'"V 'i' n i

i ' \ ' - . — .oi li / . i '-
*' * *

i

! j f\ SECRETARIA MUNiaPÀl DE SAÚDE Í' '/

1

1

ITEM CATEGORIA ; QTD MENSAL QTD,TOTAL UNib ' V. UNIT. ' V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria > •.'"'--SBo:.". j: .*:"'8800,"'-. . -Hora;
• i

2 Auxiliar de Serviços Gerais > i ,-3520 35200l_". -Hora.
» i 1

3 Auxiliar de Almoxarifado' : 15 u =880 8800 Hora Uil . í
4 Auxiliarde Apoio a Saúde -;V<v\l320'r.; 13200-,/ ^Hóra ; j) í 1

5 Motorista [ V''* 8800 -'Hòra i f/ 1

6 Recepcionista j .\\\';;4'4o'''..^; • 44pd-:;.-''' Hora-' '•'ir" 1
1

7 Vigia i C-vTssod;:- ; Hora'.- ' r» •
1

1 TOTAL' v^" • ' , (C:- 't,-- i
>

! -

t

1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL {
ITEM CATEGORIA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. ^ V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente dePortaria | .220 • . 2200 ' Hora /

2 Auxiliarde Serviços Gerais •" '440 • 4400 ^ Hora

3 Auxiliarde 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 nfi /2021

empresa
/•

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXOU

CARTA CREDENCIAL

FOLHA

Rubrica

CNPJ • n2 , j com sede na
i (diretores ou

sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, éstado civil, profissão e endereço), pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui,:seu(s) Prócurádorles) oSerihor(es) (nomejRG, CPF, nacionalidade,

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

estadocivil, profissãoje endereço), á quem confere(m);ampios'̂ 'poderes para. Junto a:Prefeitura Municipal de SãoJoão dos
Pastos praticar os atos necessários à representação'̂ da'outórgante na'ljcitação na modalidade de Pregão n® /2021
usando dos recursos legais e acompànhando-osí;conferirido-lhes7aindà,-pocleres.espêciais para apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condições,'"decllrar.a intenção deInterpor recurso/ rehuliciar ab/dlreito deiriterposição derecursos,
transigir, desistir, firmar comprbmissbs^o^Li acordos,.dando tudó por bom firrne''e váiiòsò.- '̂'' ;

I ' •?
' ' . . >' (locale data porextenso) I'\V,, !

7 » • ' ^ •, X f I

[•'\l '.'i . (nome da empresa) y-, f,.-/ -
/•ji^^íNome e''assinatura deseu Répreséntanté'Legal)

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



Pregão n2 /2021

/-

ESTADO DO MARANHAO

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

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

XI.'Ufl-i

FOLHA n

unicefíSí

, CNPJ ns estáDeclaro; sob as penalidades da lei, que a empresa
localizada e em pleno'funcionamento noendereço abaixo, sendo o local adequado e compatível parao cumprimento do
objeto. { I

j • . ,v-. -••'>7:-^ . ' !
Declaro alhda que a empresa.dispõe de.escr]tórlo'çlotado;;de instalações, recursos Humanos e mobiliários

pertinentes as suas atividades...'', ,
:s.\

ENDEREÇO: •A-.W-- "c'

CIDADE/ESTADO:

C.E.P.: 1

PONTO DE REFERÊNCIA:'

-1

TELEFONE:

777"'-vH;:v ''• V- -. ly .

I

-- - xí.^

(nòrhéda'efnpresa)
(nomè e assinatura do representante legal)

(local e data por <

-W'"-

• 9i' •

/n 'v.l ji

m

'"-V í;í,

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



FOLHA n«

unicef^

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N9 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N9 /2021

lihnctf

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão n9 /2021

empresa CNPJ n.9

pe

1 (endereço completo), representada; pelo(a) Sr.(a)
{D ECLÀ RA, sob as penas da Lei;fluVcumpYe^plenarhente as exigências e os requisitos de habilitação

"—!

i
(

í

^ R.G. ns

sediada na

, CP.F

previstos no instrumento convocatório do Pregão ên^epígrafe,2ealizadp-pd Prefeitura Municipal de São João dos Pastos,
inexistlndo qualquer fato impeditivo de sua,partiçipaçãÔ'neste certame:^!;';

'x'-' ,\XvVX'' ,, )
' 'X / - (local e.data por.extenso) ^

,'rX' •
- w i

i \!

IK

\ ; 1V-'
• —:rVN^ /'/

c---' a!'. V,

)'•>' (no'medãjemprésa)"" '
(nome e assinatura do represeritãhtè'lêgal 'dú procurador)

í\ í V- '>:l
— \ u/t '. I f . ' • •

Á'V^C

"'•'O;

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

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

FOLHA n

unicef<S?

Rubrico

ANEXO V

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

Pregão n2 /2021

empresa CNPJ

.(endereço completo], representada pelo(a) Sr.{a)
ne

^ R.G. n9

/iD;E CLA RA,sob as;pehas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação

sediada na

, C.P.F

previstos no instrumento convocatório dp Pregão em ^ígrafè,realizado pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos,
excetuando-se a eventual aplicação do permissivo .estabêlecldò^nosart^43 da Lei Complementar ns 123/2006 para a
regularidade fiscal, inèxistindo qualquerjató impeditivo de sua párticrpaçãb neste certame. \

; '-"(Iocalê"dãta Dor extenso) \V/ • 1
i iV\

pot;extenso),

ly""' "(nomédã'̂ emprésa)"'
i'e assinatu '

»;Vi i\
aU' ^

\ •

(nome e assinatura do representante légal òu-procurador)
r" •» "

i k')

k. , ^ » V- ' «.

i '
• !i :

V /

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 NS 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL NS /2021

FOLHA n?_i^

Pregão ns /2021

A/O.

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAOU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.(razão sodál da Ilcitante], inscrita no CNPJsob o n^.

unicsftò*

Rubrica

sediada na

^ C.P.F n2

.(endereço completo),/rrepresentada pelo(a) Sr;(a)' ;
D EC LA RA, pa/a ós;fins'dp"disposto na Lei Complementar nS 123/2006, sob as

le nanae Ha tar 'niia'ea anniiaHra mmr\' !sanções administrativas cabíveise sob as penas da lei; que^se enquadra como:

• MICROEMPRESA, conforme inc: Tdo art. 32 da-Lei Complementar n2'l-23/2Q06. 1

• EMPRESA DE PEQUENO PORTE^onfomie mc. II do art. 32 da.Lei Complementar n? 123/2006. :

Eque não se enquadra emquaiquerdàs^hipótês«deMcliJsãq'ho;§4doart;-32'da ríienciõnada lei, estando apta, portanto.
a exercer o direito de isreferência comó critério dé desempate río'procedimerito licitatório do Pregão,
pela Prefeitura Municipal de São João dós Pastos. ' \' -c i \ ;

1 • ;íVl ti:: i
I
I - Til (locale data por extenso)
) "• !•> I ' V , i i' - . ^ . I -///j

\ '

\\\ 'L •j"-
j//j .'/.Vt--

'̂ >,(nonie d^empi;èsa);.::::->'̂ V '.
(nome ejassinaturado ré^eseqtante.lepl o^í^focurador)

~"v • j

OBS: ASSINALAR COM "X".UMA DAS OPÇÕES

L_. _

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

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL N2 /2021

ANEXO VII

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

FOLHA n

X\1-'

unicefi^
Rubrica

Pregão n2 /2021

R.G. n2

8.666/1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de apréndiz, admitida.a';partir dos 14 (quatorze) anos, nos tertnosdo inciso XXXIII do
Art. 72 da Constituição Federal. i

X

A empresa ^ CNPJ n2 representada pelo(á) Sr(a)
í, CPF n2 DECLARA, para fins do disposto no Inciso V do ãrt. 27 da Lei Federal n2

•- 'V':\
! •Xx"-/ /,v(local e data por extenso)-."--'L : 1

- .,(nonie_£a|empresáj' jjl '• >]}
'.(norne'e assinatura do representante legal)

Xf" - í
1 .-r i

- ii !

f». •«»

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 N5 06.089.668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO PRESENCIAL NS /2021

unicefg^
Rubrica

ANEXO Vil!

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

PREPOSTO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

> . ' DÁDOS PROCESSUAIS. '

Licitação NS

Data:

Horário:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSi(dadòs referentes à contratação)
Empresa;

CNPJ:

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

Munictpío/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

' PARTEA " .. •
Mão-de-obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de óbra

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

êÁTÈGORIA PROFISSIONAL:

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

A Salário Base R$

B Adicional de Periculosidade R$

C Adicional de Insalubridade RS
D Adicional Noturno RS

E Hora Noturna Adicional RS

F Adicionai de Hora Extra RS

G Intervalo Intrajornada RS

H Outros (especificar) RS

R$ .
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS É DIÁRIOS

2. BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

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

A Transporte RS
B Auxilio Alimentação (vales, cesta básica, etc.) RS
C Assistência Médica e Familiar RS
D Auxílio Creche RS

E Seguro de Vida, Invalídez e Funeral RS
F Outros (especificar) RS

. J TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E.DIÂRIOS •R$

- ' - MÓDULO 3-INSUMÒS DIVERSOS . ' - ~ .
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes RS

B Equipamentos RS
C Materiais RS

D Outros (especificar) RS
TOfAL DE LNSÜMpS DIVERSOS " .RS

Nota: Valores mensais por empregado

• MÓDULO#-ENeARGOS SÓCIÁlS ETRABALHISTAS, ; ^ ^
Submódülo 411 - ÈhcargosPrevidenciáriòse FGJS ' ^

. 4.1. ' . Encargos Previdenciários e FGTS - % , ' Valor

A INSS 20,00% RS
B SESI ou SESC 1,50% RS

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
. .TOTÀL •••36;8o% R$

- . T- " Submódulp 4.2- IS^ Saíárip e Adicional de Férias '
4.2. 13^ Salário e Adicional de Férias ' - - % ^ . Valor

A 13S salário

B Adicional de Férias

Subtotal 0,00% RS

C
Incidência do Submódulo 4.1. sobre 13s Salário e Adicional

de Férias
RS

TOTAL RS
Submódulo 4^.3 - Afastarnérito Maternidade

"4.3.-^ - Afastamento Maternidade . - ' • . %' Valor

A Afastamento Maternidade RS

B
Incidência do Submódulo 4.1. sobre Afastamento

Maternidade
RS

^ - TOTAL RS

^ • Submódulo 4.4 • Provisão para.RescIsão

4.4. Vii. ^ . Provisão para Rescisão - - . % .- Valor

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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CNPJ NS 06.089.668/0001-33
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FOLHA n

Rubrica

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

4.5.
- Composição do Custo de Reposição do Profissional.

. Ausente v , ' ' - .
%: 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% R$

Subtotal. l - R$ '
Incidência do Submódulo 4.1. sobre o Custo de Reposição do Profissional

R$
Ausente

TOTAL R$
, ^ QUADRO RESUMOiMÓDÜLO 4 - ENCARGOS SOCÍAIS ETRABALHISTAS

4. - MÓDULO 4-ENCARGOS SOCIAIS ETIWBALHIStAS .Valor

4.1. Encargos Previdenciárlos e FGTS e outras contribuições R$

4.2. 13^ Salário + Adicional de Férias R$

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

TOTAL R$
MÓDULO 5-CUSTOS INDIRETOS/TRIBUTOS E LUCROS

5. : CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCROS % - • Valor

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

C.l - Tributos Federais (PIS+ COFINS) 0,00% R$
C.2 - Tributos Estaduais (especificar) 0,00% R$
C.3 - Tributos Municipais (especificar) 0,00% RS
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.
- • - - PARTEB
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folha n*

ubficá

jy un.^

^ . ^ Quádiró -.resumo dó custo por Empregado '

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração RS
B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários RS

C Módulo 3 - Insumos Diversos (Uniformes, EPI, equipamentos, materiais e outros) RS

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas RS
Subtotal (A + B + C + D) RS

E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros RS
VALOR TOTAL POR EMPREGADO RS

PARTE C

Quadro Resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

_ 1

TiPÒDE
SERVIÇO .

(A). :

VALOR '

PROPOSTO PÓR
EMPREGADO -

• (B) •

QUANTIDADE DE

EMPREGADOS •

POR POSTO

• (C)

VALOR

PROPOSTO

PORPOSTp

(D)=(BxCj

QUÁNTlbAÓE
DE.PÓSTOS

; (E)

VALOR

TOTÂL DO

SERVIÇO

(F)=(DXE)'

1-SERVIÇO 1

(INDICAR) i
i \

NNV.. ''v.. Lj,
' •y\ •"

; • 1
R$

" ••1". . ^ VALOR MENSAL DÓS SERVIÇOS (I+II+III+.!..) . - ..

-ív • "• ' •• •"PÀRtEb
t*, ,.i f.-',. .

Quadro-demonstratívo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Ha'O' S\' .N

;. :" V QUADRO-DEM0NSTRATIV0 4VAL0R'GL0BALíDARRÕPÓSTA^- \ 4
1 '44:\* ValòrGlõbaLdá Proposta.-'::-".' j
l Descrição Valor,t -4 -^<"r Valor (R$)

A 1 Valor proposto pofjpóstò..-*-..,' '• " i

B ! : Valor mensal do serviço '\v'/ i

C 1
1

Valor Global da proposta (valor mensal do serviço x n'
meses do contrato).

I
)

. ' 1
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

MODELO DO QUADRO RESUMO DO VALOR CONTRATUALDOS SERVIÇOS

oun.i-

uninefw

SECRETARtA 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 ___44PJL Hora

5 Auxiliarde Apoio Administrativo' 2640 26400 Hora

6 Agente Administrativo / 2640 26400 Hora
1

7 Coordenador Administrativo 1760 17600 Hora ,

8 Motorista j ' 88Ó 8800 Hora
1

9 Recepcionista i 660 -- ji-vesop Hora i

10 Vigia j 1320. i.--i . >.;^vi32bo.'' /Hora

/ /.---TOTAL ".".f--''' 1
1

j Vse'cretáriamunícípaldesaúdEv,\ ,'/f' ;
ITEM CATEGORIA , ' ,QTD MENSAL \ QTD,TOTAL. UNID ;v.''UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria j //v 880 " ~880Ò'"-'y. .Hòra 1
i

2 Auxiliarde Serviços Gerais )'"^-352b— -'—35200 . -Hora.
, n •
f '.

i
f

3 Auxiliar de Almoxarifado, i —880 — —- -8800;:— i-Hora-. V-11 i

4 Auxiliar de Apoio a Saúde 51 1320 ^ 13200 Hora
»' *

1

5 Motorista 1 / \\\88br/J 8800^ ,• /Hòfa ' ' ' í

6 Recepcionista ! . 'C 4400"^ Hora,; !

7 Vigia 1 \\:-:88o,-"- - 8800,:'^ Hora"; • / í. í
1 TOTAL/V . . 1

i SECRETARIA MUNICIPALDEASSÍSTÊNCÍA SOCIAL \
ITEM CATEGORÍA QTD MENSAL. QTD TOTAL. UNID V. UNIT. V. MENSAL V. TOTAL

1 Agente de Portaria i 220 2200 Hora

2 Auxiliarde Serviços Gerais 440 4400 Hora
/

3 Auxiliar de Apoio Administrativo 220 2200 •- Hora

4 Coordenador * " ~ "220 ^ "2'200 •' 'Hora' '

5 Recepcionista 220 2200 Hora

TOTAL

VALOR GLOBAL

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

ANEXO IX

PROPOSTA DE PREÇOS

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

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social da Empresa:
Nome de Fantasia:

CNPJ: Inscrição Estadual:
Endereço: CEP: Município:
Telefones: E-mail

Proposta que faz-- a empresa^. - •--•^inscrita hb CNPJ (MF) ns
1 ((e>vinscriçlo^ estadual-"-'n2 . . estabelecida no (a)
^ •< para a^ prestação dos serviços, abaixoTéíaciónáda/cónforme estabelecido no Pregão

n2 /2019. • • //•'OhV "'"T-'• VvV' -' " ' I
Ái/il • i

, ,1 ^ -V\\ yTií// IObjeto: Registro de preços visando a Contratação de mão dè^obra-terceirizada em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprjr afcarênciá "de:Re'sròàl dàs-Secretariãs Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos-ma! , : ••I L ji''/ I

^2021

\

* ! f

FOLHA n

Au ""4

n

unicftfí.^

ITEM 1 DESCRIÇÃO-:--
t •,

.•,,UN1D.
QUANT/i •
(MESESp i ^.'QUANT.--

' VALOR R$

UNIT. MENSAL TOTAL

01

í • 'i-T •'

XXXXXXXXXXXXXXX)ÜÍX.^VZ;- • ' 'Mês,. ''/'ww f''
,.r 0,00

i
1

'o,00
t
1

0,00

Validade da Proposta:!
Forma de Pagamento:' -
Prazo para inicio dos serviços:

Nome do representante que irá assinar ocontrato; nsdoCPF, nsdq RG, Estado civil, profissão e endereço residencial.

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa)

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

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N" XXXX

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE APOIO
ADMINISTRATIVO EM APOIO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DESão João dos Pastos /MA QUE ENTRE SICELEBRA
O MUNICÍPIO DE São João dos Pastos E A
EMPRESA , CONFORME Pregão n9

Pelo presente instrumento particular, de um ladoo MUNICÍPIO DE SãoJoãodos Pastos, pessoa jurídica de direito público
Interno, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ sob o ns XXXXXXXXXXXXXX, beste ato representado
peloSecretário Municipal de Administração e Planejamento, o Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxm,
portador do CPF ' xxxxxxxxxxx" e. R6 ns xxxxxxxxxx, residente e domiciliado a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi^dòrayante denominado simplesmente; CONTRATANTE, e do
outro lado a empresa- , pessoa:jurídica de'direlto^prly^o.^cpm sede na n.® , , ha cidade de ,
inscrita no CNPJ/Mplsob o n.s '•^/.-•-neste ato*representado por inscrito ho CPF/MF sob o n.®

, residente e'dómiciliado ná'çidade de decora em díanTe"*denominada CONTRATADA, tendo
emvista a contratação, considerando odispdsto'na,lei n.9 8.666, dé 21.06.93"é alterações posteriores. Lei Federal n.910.520
de 17.07.2002, Lei Complementãr^Tis/Òe/PRÈGÃO PRESENCIAI: N2 /202Í;,hórnoÍogãdò em _/_i/^ têm entre si justo
e acordado o seguinte: íKn "> ;

j' •• --•';{// i
CLÁUSULA PRIMEIRA." DO OBJETO DojçÒNTRATO --j' ' */.\ !
1.1- Constitui objeto presente CONTRATO Contratação de mão"de ob'ra"tercéiri2ada,em caráter complementar de apoio
administrativo e expediente para suprirá',ca'rência de Pessoal das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos - MA, conforme .'solicltáçâoyda. Secretaria Muniçip^alrde Administração e as especificações técnicas
constantes da proposta da CONTRATADA'̂ ANEXO I, que faz parte|integrante'.deste'lhstrumento independentemente de
transcrição. Z x"-' '• V-, / . '<

i "S--.
CLÁUSULA SEGUNDA-DO PRAZO EDOS SÈRVÍÇOS._ " -V . C -'í V^ ;

! - - \ í < 1
I •' I • \ ^ !

2.1 - Os serviços, objeto deste contrato deverão sér.;exVçutadps:confòrrne ó Plano de trabalho apresentado pela iicitante
contratadae a necessidade daSecretaria Municipaírequisitántei com prazo de início de execução dosserviços de nomáximo
24 (vinte e quatro) horas após a solicitação oficial'e autorização da Secretaria Municipal requisitante, contado do
recebimento da Nota de Empenho e/ ou assinatura do contrato,

2.1.1 - ALICITANTE CONtRAtADA deverá fornecer o fardamentoa todos os necessários ao cumprimento do contrato.
2.1.2- Todosos tributos e encjjgo^t^abaJhistasçorrerão 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$ ( ).

FOLHA

«ifnsyi
Rut)f«c;<

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 empenho
acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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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 Créditos Tributárips Federajs e àrOívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB ns
1751, de02 de Outubro de 2014; , Í
il - Prova de regularidade paracoma Fazenda do Estado pu Distrito Federal; í
ill-Certidão de Regularidade com o FGTS. !
iV- Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal. í
V-Certidão Negativa|de débitos de Tributos eContribuições Municipais; j
VI- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça dp.Trabalho, mediante a apresentação da CNDT-Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas. '.J-v !
3.7 - Opagamento deverá serefetuado medÍaritè;^dépósito na-Conta^^Corrénte da^ONTRATADA (DADOS BANCÁRIOS DA
CONTRATADA). [ '"ii /" !
3.8- Nos casosde eventuais atrasosde pagarhehto, desdeque á.CONtRÁTÀDÀ nãotenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que a'taxa'de atualização financeira devida.pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento dà parcela, terá a ápilcáçâo daseguinte fórmula: j

EM =ixNxVP I i|V. i
Onde: j •] ' "• • I
EM = Encargos moratórios;

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
i

I . •
3.9.1 - Aatualização financeira previstanesta Cláusula serájhcjúída na fatura/nota fiscal seguinteap da ocorrência.

I . '-j - , I

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
i ' • , /

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVO —-

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Sec. de Administração
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

02 05 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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 66.665-000, São João dos Patos/MA
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10 302 0014 2018 0000 Manutenção e Funcionamento de Unidades de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

02 05 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

02 06 SECRETARIA DE SAÚDE

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

02 07SECRETARIA DE ASSISTEJ^CIA SOCIAL j
02 07 SECRETARIA DE ASSISTE^NCIA SOCIAL !
08 122 0003 2019 0000 Manutenção e Funcionamento de Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica . |

I - . • ' L ' '
CLÁUSULA QUINTA-DO PRAZO DE VIGÊNCIA '

5.1-0 contrato terá vigênciáatéSl de dezembro.dé 2021,-emque ò mesmo for assinado a contar da'data de sua assinatura,
podendo este, ter seu prazo prorrogado oú.ser resandidòpse ássirn^fòr a vontade das partes; na conformidade do
estabelecido na Lei n9 8.666/93 e alterações pdstèrlores. -i'

, I -."".'li 'A • .-1 •— M • ' ; S , ~ •
CLÁUSUU SEXTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO;FINANCEIRO\' Vy; ^ "

i " <rC-í \ . a I. j
í 'A > '"-i ' \ i

6.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas Turidarnentals-prévalecentes ná assinatura do contrato, será
assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção doequilíbrio ecónômlco-financeiro, na
conformidade do disposto no Art. 65, il| 'íd", da Lei n2 8.666793e altèTãções' 1*'/ |
CLÁUSULA SÉTIMA-DAS MULTAS _ ' Í'"' /A; 1

í W'.AV"' ,"À''"'""' • '
7.1-A CONTRATADA ficará sujeíta'a;muÍt_acór'resÍ3ondente.a 0,5% (cinco décimas por.cénto),.do valor total contratual, pelo
Inadimplemento de qualquer obrigaçãovcontratúaC.devendo o valòr dá multa sér recolhido ao setor de tesouraria deste

^ por cento) ao dia, sobre o valor total do
contratopelo nãocumprimento do prazo fixado nesteedital, oü pelò inadirnplementõ de qualquer obrigação contratual.

! i7.3 - Amulta a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de São
João dos Pastos, ou cobrada diretamente da empresa,^amigáveí ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente
com as demais sanções já previstas. /

I " ' "
CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA — - '

8.1 —Arcar com toda e qualquer despesa relativa aos serviços ora pactuados, dentre elas: materiais, pessoal necessário,
transporte, impostos, mão de obra, taxas, contribuições e encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários
e demais despesas quese fizerem necessárias para o cumprimento dasobrigações 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 ou sinistros quevenham a prejudicar funcionários e/ou bens da
CONTRATADA, da CONTRATANTE outerceiros, verificados em decorrência dosserviços objetodeste contrato.

www.saojoaodospalos.ma.gov.br
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8.4 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por
ação ou omissão, em decorrência dos serviços, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos
indiretos ou lucros cessantes.

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

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

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

8.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributosTederais, estaduais emunicipais. |

8.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a oçorrêncla de qualquer impedimento
da prestação dos serviços. ' r ' \

8.10 - Quaisquer ôríus decorrentes de despesas/OU., indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, assim como,.no cásó'de^ajm^aÍTiénto de reclamações trabalhistas.

8.11 -Prestar os serviços em conformidade.com as especificações determinadas ho Edital, no locaijdia ehorário indicado
por escrito pela Secretaria requisitárite;."^.^\\'"'' ' ',--7'|

i ^ sV • " i'v V ' ' '
8.12 - Proceder aos serviços, de acordo'com sua proposta.e;'çqm as normas/e-condições previstas no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N8 /2021 e anexos, inclusive com as^prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos,
respondendo civil e criminalmente, pelás conseqüências de sua Inobservância tótal ou parcial. I

8.13- Ãcontratada poderá ser acrescido ou diminuído o objetoTJos' serviços; dentro dos limites estabelecidos na Lei ns
8.666/93 e alterações; ' \' 'i 1'- M ' :

Ji' - •1 . . . 1-". -i, .
8.14 - Comprovar mensalmente ocèfetivovrecolhimento dos encargos trabalhistas e prevldenciárlos dos funcionários
contratados. | - i v-

8.15 - Só deverão ser admitidos funcionáriosucjüeje ápreseritarem{cpm..boas^r"' "'" '— "•
necessáría e em orderii; \ f-•r 'Vv "• '

i - •' 'm- r.

referências e possuírem documentação

8.16 - Competirá à Cónitratada a admissão de varre^dores; 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, prèvidenciárias, fiscais'e outras de qualquer natüreza; '

í " ' ' '
8.17 - Os funcionários admitidos pela Contratada deverão ser atenciosos e educados no tratamento dado ao muníclpe, bem
como cuidadososconi o 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 Invocaçãode corresponsabilidade da SEINFRA para eximir-sedestas obrigações.

8.19 - Cabe à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os operários devidamente uniformizados,
providenciando equipamentos e 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 CláusulaTerceira deste instrumento.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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9.2 - Designar, por meio da Contratante, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização dos serviços ora
pactuados.

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

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

CLÃUSULA DÉCIMA • DADENÚNCIA E DARESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o
descumprimento por quaiquer.uma-das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da
Lei n2 8.666/93 e alterações^ ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a
outra, com antecedênciaTnínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais. Inclusivedaquelas previstas no art. 87,
da Lei supra referida. /- |

10.2 - As penalidades^estabelecidas em Lei, não excluem,quajquer outra prevista neste Contrato, nem aresponsabilidade
da CONTRATADA por perdase.danos que causar aq.ÇONTRÀTANTE.òu a terceiros, em conseqüência do inadimplemento
das condições contratuais. " '

rv.--
• s s-~

FOLHA n»

10.3 - Opresente contrato poderá ser-.resc|nd!do, de imediáto, porinadimplemêntò dé.qualquer .das partes, através de
simples notificação porescrito, éntregüé diretamente ou porvia postai, coní prova de recebimento, e ainda:
a) Por conveniência daCONTRAtANTE}aUavés de manifestação unilateral, èspdntârièa, mediànte aviso prévio de30(trinta)
dias, não cabendo àCONTRATADA direito.á reclámaçãooujndénização; . ; !
b) Fica ocontrato extinto depleno direito, indepe'nclehtementé deaviso, interpelação judiciai ou extrajudicial, nos seguintes
casos: \ ... , !
b.l - Falência ou liquidação da CONTRÁfÁDAj •«' \\j / ;
b.2 - Concordata ou incorporação da CONTRATADA a^outra firlTia'̂ õ'u "empTesã? óuainda, suafusão bu cisão, sem prévio e
expresso conhecimento doCONTRATANTE; l\ i -

- ..uj L \ « - V '' ' ' 'í' •:b.3 - interrupção ou atraso na prestação dos serviços, objeto deste contrato; ; /;
b.4- incapacidade, desaparecimento, inidònéidáde financeira, ou, airídà^ má fé;dá CONTRATADA; |
b.5 - Se a CONTRATADA, sem préviá autòrizaçãò.da^CONTRATANTE, tràhsférir,' çáuciónar, ou alienar dequalquer forma os
direitos decorrentes deste contrato, •' !

10.4 - O presente Contrato poderá ser rescindido, hoitodo oü ern parte,'por mútuo acordo, desde que ocorram fatos
supervenientes, imperiosos.e alheios da vontadè;dõ.fONTRATANTE'e"que tornem impossívei s prestação dos serviços.

i. ' "'•V/' I
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS PENALIDADES I

i • " ' ' í
11.1.Além da cobrança.de muita prevista nosubitem 7.1,poderá, ainda, a CONTRATADA,sofreràsseguintessanções:
i-Advertência por escrito; ' .
li - Multa de 0,01% sobre_o vajor_contratado, pordia deatraso daprestaçã^ dos serviços, sení justa causa;

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

12.1-0 objeto constante neste contrato será fiscalizado por servidorou comissão de servidoresdesignados pela Prefeitura
Municipal, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, emseu nome, toda e qualquer ação
de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

wv/w.saojoaodospatos.ma.gov.br
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12.2 - ÀFiscalização compete, entre outras atribuições:
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,
il - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
ili - 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 - A fiscalização 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. Se a dispensa der origem à ação judicial, o Município
não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. >;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DAS bISPOSIÇÕESTINAIS

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

' f'- '
i ''--."O rt-'' t

13.2 - ACONTRATADA não terá direito a qualq^r1ndenlzação,vse;Ocp,rrer>,provisórlà.pu definitivamente, a suspensão da
execução deste Contrato, por cuípa"suà7assegurando-lhe,'porém, nô casq''da rescisão por^rhotivos alheios asua vontade e
— j >1---i-. Lí...r_ ....... ....efetlvamentcsem infração de quaisquer cláusulasé condições contratuais, o pagamento defornía,proporcional aos serviços i
realizados. j . '. --'.V i - V,, /í'' i

I í i "* y I _ • .. )•: ' •V";. j
13.3 - As partescontratantes obrigam-se axumprir e fazef cumprir/o presente Gontr
e condições, por si e seus sucessores. 'V. .

I N i f' í i
13.4 - Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei'n2-8;666/93 è,-alterações posteriores, e demais normas legais
quelhe sejam aplicáveis, a proposta de preços'apresentada, aplicando-^, ainda; para oscasos omissos, os princípios gerais
de Direito. ; ' ^V\ -• i

1 • /Í» I
13.5- ACONTRATADA será responsável ppr^tqdas ás obrigações trabalhistas, uibutáriáse previdènçiárias, seguros, taxase
impostos, acaso envolvidos, especialmènte^por^qüálquer.-víncüío empregatício que venha a se configurar, inclusive
indenizações decorrentes de acidente de'tràbalhò.\_ 0-''<11^ -'s' ' A, " ;

I ' ' • '' i,') i
i( I 1^1 II A A Al • A ÃV A A A f«AP« A *w - ^ ^ '

Contratoem todos os'seus termos, cláusulas

CLÁUSUU DÉCIMA QUARTA - DO FORO
\\ . z''

14.1- As partes elegem o Foro da Comarca de SãoJoão dòs''Pastos,:Estado de Maranhão,"como competente para dirimir
toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Goritrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por
mais privilegiado que se configure.

E, assim, as partes justa^e contratadás,_assÍnam o presente jnstruménto em quatro vias de iguai 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
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PREGÃO PRESENCIAL NS

ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

^2021

Processo Administrativo ns 12/2021

Pregão Presenciai n- X12/2021

FOLH

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

Aos dias do mês dé do ano de_ , o MUNICÍPIO DE SãoJoão dos Pastos/MA, através da PrefeituraMunicipal
de São João dos Pastos /MA, inscrita no CNPJ sob o n® XXXXXXXXXXXXX, com sede naXXXXXX, n": XX Centro, São João dos
Pastos MA, neste ato! representado pelo Secretario MunicipaLde Finanças e Desenvolvimento Econômico, ,
RESOLVE registrar os preços das licitantes signatáriasí^vencédofasído Pregão Presencial ns XXX/20Í21, sob o regime de
compras pelo Slstema|de Registro de preços vi.sando'á Contratação di'mão de obra terceirizada em caráter complementar
de apoio administrativo e expedientejpara suprir a;carência de Pes^aFdas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal
de São João dos Pastos - MA.fSolicito^informação sobre a-èxlstência'" dè pot^ãò.Orçamentária do Fundo e Secretarias
Municipais, a teor do disposto'̂ ná Tel Federal n2,l0.520/2002; regulamêntádá 'pèlo Decreto Municipal n® 029/2015 e
Decreto Municipal n® 030/2015, Lei Complementar ri'','123/2bp6 alterada pela Lei Complementar n' 147/2014 aplicando-
se, subsidiariamente, no que couberem,' a liei Federa! n® 8;666/Í993 e demais normas pertinentes àíespécie:

( ' '"'-t- - '• ••''J ' í
r. íK'' . —r-.; . .•:>! 1 i

Item
! ,

Especificação Unid
'"Quantidade
-—(HORA)

:— ;Preços Registrados R$
—'Unitário • " --Mensal 1 Total

1
i

í

-A-
•As-l.'-"-' '

' r' í ' ' í

i

2.DAV1NCULAÇÃ0 [

Vinculam-se aAta, independentemente dé'transçrição; oEditaMõ Pregã^Presericial n® X12/2021 eaProposta de Preços.

1. DA EXPECTATIVÃDO FORNECIMENTO'

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

3.2. Oprestador de serviços registrado fica obrigado a atendertodos os pedidos efetuados durante a validade destaAta de
Registro de Preços, ainda que a entrega seja prevista para data posteriorao vencimentoda Ata.

3.3. Aexistência deste Registro não obrigaa Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Pastos/MAa efetivaras contratações na
quantidade estimada, ficando-lhe facultada a aquisição poroutrasmodalidades, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro o direito de preferência de fornecimento em igualdade de condições.

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

wvAfv.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro- CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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2. DA VALIDADEDA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

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

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

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

5.4. Os preços de promoções temporárias ousazoríais'não serão Vómputados para efeito de definição do preço praticado
no mercado, mas se constituirão em indlcador:párâ'b-exéfcício'̂ a,facüldáde de aquisição por outros meios, prevista no
parágrafo 49 doart. 15. da Lei Fedêraín? 8.666/1993. i

i íV.)'
I . •' —V- i"-.V '' A l' i y r •

4. DA READEQUAÇÃÒ DE PREÇOS' ^ ^
1 • írAV •) . ( ÀívVi 1
I V -1 , ' ,

6.1. Durante o período devigência dapresente Ata, ospreço's não sêrãò.reajustados, ressalvada, enti^etanto, a possibilidade
de readequação - corh elevação ou redução de seus respectivos vabres^-em função da dinâmica do mercado, obedecida
às disposições constantes no Decreto Municipal nS029/2015 e comprqyadp^desequilíbrio econômico-financeiro.

6.2. Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a PrefeItura'Municipal de Sãó João dos Pastos /MA promoverá o
aditamento do compromisso de fòfnêçimentò):^conforme o artigo 65/11, da Lei Federal n.s 8.666/1993, ou formalmente
desonerará a licítante em relação aòlitem. V'̂ "' '-'̂ '̂ -.'- ; /-( "'•/ •/ -v .

! * S i • •• • ' 4 >j M ^ //•.••.' I
6.3.0 diferencial depreço entre a proposta^inlciàl das licitahteisbá pesqulsajde rnercado efetuada pela Prefeitura Municipal
deSão João dosPastos /MA à época daabertúrà das prbpostas, bem;còmb.eventuais descontos concedidos, serão sempre
mantidos. | -- -'-iril-Al""\

6.4. Alicitante detentora do registro ficâ obrigada a inforniW à Prefeitura Municipal de São João dòs Pastos /MA sempre
que houver redução npspreços de mercado, ainda quetemporária, comunicando oseu novo preço que iráabalizar pesquisa
de mercado, a ser realizada pelaAdministração conforme item 4. ,/

6.5. Caso a detentora venha a se locupletar cóm 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 solicitar a revisão do mesmo, obrigando-se a efetuar
os fornecimentos das Notas de Empenho Já emitidas pelos preços ora registrados.

7. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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7.1.1. Houver redução nos preços praticados no mercado, em relação aos preços registrados, ou de fato que eleve o
custo dos serviços registrados, cabendo a Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA promover as necessárias
negociações junto aos prestador de serviços.

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

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

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

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

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

a) liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer; antes do pedido de
fornecimento;e " , )
b) convocar os demais prestador de serviços visando,igual oportunidade de negóciaçâo. |

7.1.4. Não havendo êxito nasnegociações, a Prefeitüra:Muhicípál de SãoJoãodosPastos/MA iráprocederà revogação
da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveís^párajdbterição dacontratação mais vantajosa à aquisição
pretendida. | ' l/l.'--- ;

I S••• ^ •
8. DO CANCELAMENTO DO REGIStRO;DE PREÇOS '• - , C; V i

v"'-','-. -'T •',/,• "" "" ' 1
I • A I 1

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela'Prefeitura Municipal/de São João dòs.Pastos /MA quando a
licitantesignatária: \ ~ '

j j ' pT. —. . X .7, . í • ' I
a) Descumprir as condições-previstas no Edital do Pregãõ'Presencial{'n2 X12/2021-a que se vincula o preço

registrado; 5h ^ " ; ir'; \
1 ' i l • t. ' ' -1 I' '

b) Descumpriras condições da presente Ata de Registrode Preços;.."'
i V : f • I r , i

c) Nao retirar a respectiva^Nota de-Empenho ou assinar :o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Admin1st'raçã9,'-semJustificativa aceitável;-, //;' y ' l

d) Enquadrar-se emqualquervdas^hipótesés.de inexecuçãò totalouparciál previstas haLei Federal ns8.666/1993;
í ... ' •' —-y • 1

Não aceitar reduzir seus preços registrados na,hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

f) Implementar alteração sociàl-'qú'm'o'difiçação'da''finalidadevdu-da estrutura da empresa, que, a juízo da
Administração, prejudiquem a execuçãodesta Atade Registro de Preços; |

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

h) Houver razões de interesse público, nos termos do art. 78, incisoXll, da Lei Federal n2 8.666/1993.
': - /'I

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

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

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

9. DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
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A contratação com as lícitantes ora registradas será formalizada pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos /MA, por
Intermédio de contrato ou instrumento equivalente, conforme odisposto 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

Asdúvidas decorrente da presente AtaserSò dirimidas no FõTò dã Justiça Estadualda Comarca de SãbJoão dos Pastos /MA,
Estado do Maranhão, coml^enúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. |

/ ' • - . " • •!Epor estarem de acordo com' ás disposições contidas na presenteAta, assinam este instrumento a F^refeitura Municipal de
São João dos Pastos /MA e as ücltantes compromissárias, na pessoa dos seus representantes legais, que vai assinada em 03
(três) vias de igual e teore forma. ---.ií ' '

í • . ' I
/•"Z. :São João.dos Pastos (MA),"•dè '"de 2021r. IV

'.V_ Ç"' '• ' ' /• ^ ' '

i'' V •'Pela Prefeitura .

' i Pela Detentora dõ RegisVrõ—j i
t i; í t ^ Z". ' i'
< li -'N - •

. - -iZC V
v\ -• >. V ' yn 'íC -•

. ís -^Vr V - O- i C. .V-V ,
'V.
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