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GD CONSULTORIA & ASSESSORIA

COTA^AO DE PRECOS

A
Secretaria Municipal de Administrate)

Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA

OBJETO: Contratagao de empresa para a prestaqao de servi^os tecnicos especializados de
assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de procedimentos licitatorios junto a
Comissao Permanente de Licitaqao, Pregoeiro e Equipe de Apoio ate o envio ao SACOP.

n
ffiENTIFICACAO DA EMPRESA

Razao Social: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO - ME

CNPJ n°: 34.086.021/0001-93

Cidade: Gonqalves Dias Estado: Maranhao

E-mail: gdconsultoriaeassessoria@hotmail.com Telefone: (99) 8139-3330

IDENTIFICACAO DO RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome completo: Vilmar Feitosa Krause Filho

Cedula de Identidade n°: 225.020.947 Orgao emissor: SSP/MA

CPF n° 818.783.623-72 E-mail: vkrausefilho@hotmail.com

Cargo/funqao que exerce na empresa Socio/Empresario

VALOR:

Mensal: R$ 22.000,00(vinte e dois mil reais)

Total 10 meses: R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil reais)

Em conformidade com o termo de referenda abaixo
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1. APRESENTACAO E OBJETO

O presente Termo de Referencia tern por finalidade a prestagao de servigos tecnicos especializados
de assessoria e consultoria com acompanhamento e analise de procedimentos licitatorios junto a
CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administra?ao, conforme especifica?6es constantes deste Termo de Referencia.

2. FUNDAMENTO LEGAL

A prestagao de servigos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento
presencial de procedimentos licitatorios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio ate o envio ao
SACOP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administra?ao, objeto deste
Termo de Referencia, tern amparo legal, na Lei n° 8666/93 e suas altera9oes.

3. JUSTIFICATIVA

O objeto do presente termo t essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas
da Administrate Publica Municipal no tocante a obrigatoriedade da realiza?ao de lichees, o qual
tal contrata<?ao se faz necessaria para assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de
procedimentos licitatorios junto a CPL e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio com a finalidade subsidiar
o setor de lich^oes no atendimento das Leis Federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/02
e n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal
7.892/13, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/13, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro
de 2015 e demais legislates pertinentes, inclusive a nova lei de Licita?oes, Lei N° 14.133 de
Olde Abril de 2021, que envolva as compras de bens e servigos de todas as secretarias municipals,
atraves das diversas modalidades previstas em lei, bem como nos processos licitatorios, como forma
de evitar erros na execugao e por conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de
despesas, o que exige uma assessoria especializada e que tenha competencia para orientar analisar
a situa9ao existente e conceber programas de revisao de processos e rotinas do setor licita9oes, para
se adaptar com a rapidez aos novos requisitos. E necessario, por conseguinte, que haja
modemiza9ao nos sistemas e processos de trabalho, onde as informa9oes exigidas pela legisla9ao e
necessarias ao gerenciamento possam fluir com rapidez e de forma sistematica, tanto para
direcionar o foco da gestao para resultados, como para atender as exigencias dos orgaos e entidades.

4. PRAZO E CONDigOES

Os servi9os serao executados durante no minimo 03 (tres) dias por semana, independente de dias
fixos, o qual os serv^os deverao ser realizados nas dependences da Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA, por meio de profissionais credenciados e habilitados pertencentes a
equipe tecnica da empresa, com comprovada experiencia, qualifica9ao tecnica e capacita9ao
profissional.
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Cabe a empresa assumir as despesas necessarias ao cumprimento da prestaqao de serviqos tecnicos
e profissionais especializados, principalmente, as decorrentes de viagens e locomofao de seus
profissionais, inclusive, no caso de diarias e refeiqoes relacionadas as visitas semanais na sede da
Prefeitura.

Os serviqos serao executados no prazo de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a criterio da administraqao, nas
hipoteses do art. 57, da Lei n° 8666/93 ou rescindido caso a empresa nao atenda plenamente aos
anseios da Administra9ao de forma honrada, profissional e imparcial, o qual sera elaborado pela a
Administraqao a motiva9ao do pedido de rescisao, caso ocorra, que pode ser desde a interferencia
por parte da Contratada nos procedimento ou falhas consideradas insanaveis ou que prejudiquem o
fielmente cumprimento do dever da contratada.

5. DA PROPOSTA E DO PRE£0

Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja incluidos todos os
custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de
transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalbistas, previdenci&rias, securitarias ou
outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razao do Edital, nao cabendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS quaisquer custos adicionais.

6-AQUISICAO DO OBJETO

A Solicitaqao do objeto ocorrera por meio de “ Ordem de Execu9ao de Serviqos” , a ser assinada
pela Secretaria Municipal de Administrate) da CONTRATANTE, contendo as informaqoes dos
itens, quantidades, preqos unitarios e totais.

7-OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

7.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete
a:

a) Prestar as informa9oes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,
necessarias ao desenvolvimento das atividades relativas as obriga9oes da contratada.

b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, acerca da ocorrencia de eventuais irregularidades
na execu9ao dos serviqos, fixando o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua
regularizaqao;

c) Prestar as informa9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
credenciados da CONTRATADA;

d) Acompanhar e fiscalizar a execuqao do presente contrato, atraves de um funcionario
especialmente designado que anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com o
Contrato.
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e) Designar pessoas responsaveis pelo encaminhamento e fiscalizagao dos servigos ora pactuados;

f) Efetuar o pagamento devido nas condigoes estabelecidas neste termo;

g) Ordenar se for o caso, a imediata substituigao de empregado da CONTRATADA que embaragar
ou dificultar a sua fiscalizagao;

h) Observar para que durante toda vigencia do mencionado contrato sejam mantidas todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao da CONTRATADA, exigiveis na licitagao, solicitando
desta, quando for o caso, a documentagao que substitua aquela com prazo de validade vencida;

i) Assegurar-se da boa qualidade na prestagao de servigos pela CONTRATADA

j) Fomecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagoes
contratuais.

8-OBRIGAgOES DA CONTRATADA

8.1. Para a execugao deste contrato, entre outras, constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servigos a
serem executados mantenham todas as especificagoes tecnicas e qualidades exigidas pelo as
exigencias do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao, Tribunal de Contas da UNIAO, como
tambem as disposigoes da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes e demais normas, cumprindo todas
as especificagoes estabelecidas neste Termo de Referenda;

b) Executar os servigos, atraves de mao de obra especializada, na forma preceituada pelo edital de
licitagao, observadas as especificagoes tecnicas e condigoes comerciais declinadas em seus anexos,
inclusive com as prescrigoes do Estatuto das Licitagoes e Contratos Administrativos, respondendo
civil e criminalmente, pelas consequencias de sua inobservancia total ou parcial;

c) Fomecer mao-de-obra profissional qualificada e habilitada, devidamente comprovada atraves de
Atestados de capacidade tecnica exigidos no Edital;

d) Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas
com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos,
alimentagao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protegao individual e
coletiva, tributos, seguros, taxas e servigos, licengas em repartigoes publicas, registros,
autenticagoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e
a contratante;
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e) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mao
de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras
despesas que incidam direta ou indiretamente na execupao dos servi?os objeto deste instrumento;
f) Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fomecidos pelo CONTRATANTE para
a execuQao do Contrato;

g) Submeter-se a fiscaliza?ao por parte do CONTRATANTE, acatando as determinagoes e
especifica^oes contidas neste Termo;

h) Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a
imediata substitui<?ao de profissional cuja permanencia julgar inconveniente;

i) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independente de solicitafao;

j) Os serv^os contratados, caso nao satisfa9am a Fiscaliza9ao da CONTRATANTE, serao
impugnados, cabendo a Contratada todo o onus decorrente de sua re execu9ao direta ou por empresa
devidamente qualificada, capacidade e de reconhecimento idoneidade, alem das responsabilidades
contratuais;

l)Aceitar, nas mesmas cond^oes contratuais, os acrescimos ou supressoes em ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei n° 8.666/93 e
altera9oes;

m) Emitir Nota Fiscal de Serv^os para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE;

n)Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na exeaujao dos serv^os, nao excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscaliza9ao ou acompanhamento da Administra9ao;

o) Assumir integral responsabilidade pela dire9ao e supervisao dos trabalhos garantindo a execu9ao
dos servi9os de acordo com as condi9des ajustadas;

p) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a CONTRATANTE, a ocorrencia
de qualquer fato impeditivo dos serv^os;

q) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a contratante ou
a terceiros.

9-DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou
a assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes
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chamadas na ordem crescente de preijos para negocia?ao, sujeitando-se o proponente
desistente as seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA,
pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
9.2. O atraso injustificado na prestafao dos servigos ou entrega dos materials sujeitara a
Contratada a aplicagao das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em

^ atraso, desde o segundo ate o trigesimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso,
a partir do trigesimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do
contrato.

9.3. Alem das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes
sanpoes a Contratada, garantida a previa e ampla defesa, nas hipoteses de inexecu9ao total
ou parcial do Contrato:

a) advertencia escrita;

b) impedimento para participar de licita9ao e assinar contratos com Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA.
c) declara9ao de inidoneidade para participar de licita9ao e assinar contratos com a Administra9ao
Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou ate que o contratado cumpra as concludes de

' 7 reabilita9ao;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

9.4. As san9oes previstas nas alineas “ a” , “ b” e “ c” poderao ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea “ d” .

9.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplica9ao das
penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposi9ao.

9.6. A Contratada estara sujeita a aplica9§o de san9oes administrativas, dentre outras
hipoteses legais, quando:

a) prestar os serv^os em desconformidade com o especificado e aceito;
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b) nao substituir, no prazo estipulado, os servigos recusados pela contratante;
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c) descumprir os prazos e condigoes previstas neste Pregao.

9.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE.

9.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigavel ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragao falsa ou cometer ffaude fiscal, garantido o direito previo da citagao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administrate, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10 - PAGAMENTO, ATUALIZAgAO FINANCEIRA, COMPENSAgOES FINANCEIRAS E
DESCONTOS

10.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias apos a execugao
dos servigos por meio de deposito em conta corrente, atraves de Ordem Bancaria apos a
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, em que deverao ser discriminados os numeros das
respectivas requisigoes.

10.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Administragao, conforme a
execugao mensal dos servigos.

10.3-ATUALIZAgAO FINANCEIRA

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA,
o valor devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate
a data do efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo-IPCA, mediante
aplicagao da seguinte formula:
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigencia a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4-COMPENSAgOES FINANCEIRAS E DESCONTOS
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10.4.1 - Nocaso de eventual antecipaqao de pagamento, o valordevido poderaser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do efetivo pagamento,
pelo Indice de Preqos ao Consumidor Amplo-EPCA, mediante aplicaqao da seguinte formula:
AF = [(1 + rPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizaqao financeira;
IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pre?os ao Consumidor Amplo, com vigencia a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - LOCAQAO E REALIZACAO DOS SERVigOS

11.1 Os serviqos deverao ser executados na sede da Prefeitura Municipal, devendo o contrato dispor
de um funcionario qualificado para a execuqao dos serviqos junto a CPL de forma presencial por
no minimo 03 (tres) dias na semana e nos dias de sessao sejam presenciais ou eletronicas, prestando
todo o acompanhamento das licitaqoes, de forma tecnica, sem intervenqao nas mesmas.

11.2. LOCAL DA EXECUgAO DOS SERVigOS: Os servigos deverao ser executados no PrSdio
da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, a Pra?a da Liberdade, s/n, Centro, CEP
65.695-000, SAO JOAO DOS PATOS - MA, na Secretaria Municipal de Administraqao, sala
denominada “ CPL” onde se encontram todos os materials necessarios para a plena presta<?ao dos
servigos licitados.

11.3 DAS DEPENDENCIAS FISICAS PARA EXECUgAO DOS SERVigOS:

11.3.1. A Administraqao disponibilizara, durante a vigencia do contrato, espa90 fisico e
equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos que deverao serem executados no
horario de funcionamento da CPL das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, quando necessario,
ficando o custo de manuten9ao destas instalaqoes a cargo da Administraqao.

11.3.2. A Administraqao sera responsavel pelo custeio e disponibiliza9ao de todo material de
escritorio necessario ao bom e regular andamento dos trabalhos conforme cronograma de execuqao.

11.3.3. A licitante vencedora devera dispor de funcionario devidamente capacitado, com ampla
experiencia no mercado devendo ser comprovado tambem atraves de atestado de capacidade,
devendo o mesmo se fazer presente no Municipio de segunda a sexta-feira, no horario de
funcionamento da CPL de 08:00 as 12:00 horas e quando necessario, podera tambem permanecer
no horario de funcionamento intemo das 14:00 as 17:00 horas em todos os dias, a cargo da
Administraqao a necessidade.

11.3.4. PRAZO DE EXECUgAO DOS SERVigOS: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado
conforme dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.

11.3.5. O referido Funcionario da empresa CONTRATADA tera acesso aos documentos e junto
com os demais funcionarios do Municipio farao todos os serviqos necessarios ao bom e fiel
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cumprimento as leis de ordem da Administrate) Publica no sentido de presta^ao de contas, sua
confidencialidade e se suma importancia para o desempenho da fungao, nao sendo aceito a retirada
de nenhum documento do setor.

11.4 Qualquer desconformidade na realiza9ao dos serv^os em rela9ao ao Edital sera comunicada
pela Comissao de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a realizar novamente
e/ou substituir os servi90s no prazo maximo de 01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades
por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa
contratada.

11.5 No ato da entrega dos servi90s, a mesma sera apos 30 (trinta) dias, a ser entregue diretamente
a Administra9ao mensalmente, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fomecimento, o recebedor
fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO atraves da assinatura do canhoto de recebido da Nota
Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferencia do produto entregue pela contratada, como a
quantidade, valor unitario e o total dos mesmos.

11.6 Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os servi90s executados estao em desacordo
com a proposta, com defeito, fora da especifica9ao ou incompletos, apos a notifica9ao por escrito a
contratada serao interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, ate que sanada
a situa9ao.

11.7. A aceita9ao e condi9§o essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera
realizado exclusivamente pelo recebedor, atraves da aposi9ao, data e assinatura do carimbo de
“ Atesto” na Nota Fiscal/Fatura.

11.8. O recebimento provisorio ou defmitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguran9a do servi9o, nem etico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

O 11.9. A empresa fomecedora efetuara a qualquer tempo e sem onus para o MUNICIPIO DE SAO
JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substitui9ao de
toda unidade que apresentar imperfei9oes, defeito de fabrica9ao, quaisquer irregularidade ou
divergencia com as especifica9oes constantes neste Termo de Referenda, ainda que constatados
depois do recebimento e/ou pagamento.

12-FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designara um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS,
conforme o caso, o qual promovera o acompanhamento dos serv^os e a fiscaliza9ao do contrato,
sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam
medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso HI, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da
Lei 8.666/93.
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12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposigoes constantes da SE^AO V datel'fl0 8.titf6/^7qtte-
versa sobre inexecugao e rescisao dos contratos administrativos celebrados com a Administragao
Publica.

12.3. Ficam ressalvadas as demais sangdes administrativas aplicaveis aos Contratos
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

13 - DO VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame tera a suavigencia
a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 10 (dez) meses, podendo o mesmo ser
prorrogado conforme dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.
14 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. O desatendimento as obrigagoes previstas neste Termos de Referenda sujeitara a
CONTRATADA 4s seguintes penalidades:

OCORRENCIA OCORRENCIA PENALIDADES QUE PODERAO
SER APLICADAS

Nao retirar a nota de empenho,
quando convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta.

1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1
(um) ano.
2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido.

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao fomecido,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio
da Administragao, podera ser considerada a inexecugao
total ou parcial do objeto.

Nao efetuar a troca do objeto,
quando notificado.

4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1 (um)
ano.
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Substituir o objeto fora do prazo
estabelecido

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao substituido,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio
da Administragao, podera ser considerada a inexecugao
total ou parcial do objeto.

Deixar de entregar documentagao
exigida neste Edital.

7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1 (ano)
ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho/valor total estimado para o
item ou lote.
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Nao mantiver a proposta ou desistir
do lance.
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Comportar-se de modo inidoneo.

9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1 (um)
ano.
10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 2
(dois) anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Fizer declaragao falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 2
(dois) anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Apresentar documentagao falsa. 15. Impedimento de licitar com a Administragao Publica
pelo periodo de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17. Comunicado ao Ministerio Publico.

Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a Administragao Publica
pelo periodo de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicado ao Ministerio Publico.

Deixar de executar qualquer
obrigagao pactuada ou prevista em
lei ou no edital do pregao, em que
nao se comine outra penalidade.

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio
da Administrate, podera ser considerada a inexecugao
total ou parcial do objeto.

Inexecugao total.

Inexecugao parcial do objeto.

22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 2
(dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho.
24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1
(ano) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte nao executada.
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14.2. As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devikos-pela~
r^«feitera—

Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada,
amigavel ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais san$des.

14.3. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em ate 05(cinco) dias
uteis a contar da sua notifica9ao da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem
arroladas ate 03 (tres) testemunhas.

14.4. Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitaijao da justificativa ficara a criterio da Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da empresa.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida fon?a maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbo9ado no
subitem anterior, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas no subitens
anteriores.

15. DAS ATIVIDADES E DETALHAMENTO DOS SERVES

15.1. DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:

Analise e consultoria referente a sistematica aplicada as diversas modalidades licitatorias;
Elabora9ao de minutas de editais e contratos;
Formula9ao de documentos e termos de referencia;
Analise e acompanhamento de processo de compras;
Analise e acompanhamento de procedimentos licitatorios;
Acompanhamento e analise de sessoes, referentes aos procedimentos licitatorios;
Acompanhamento e formula9ao de documentos referentes a Comissao Permanente de
Licita9oes, incluindo Pregoes.
Elabora9ao e acompanhamento de Leiloes;
Elabora9ao e acompanhamento de Convites;
Elabora9ao e acompanhamento de Tomadas de Pre9os;
Elabora9ao e acompanhamento de concorrencias publicas;
Elabora9ao e acompanhamento de Dispensa de licita9des;
Elabora9ao, acompanhamento e assessoria em pregoes presenciais;
Elabora9ao, acompanhamento e assessoria em pregoes eletronicos;
Elabora9ao de termos de referencia e analise tecnica de manifesta9oes, impugna9oes e
demais atos ocorridos durante a realiza9ao dos procedimentos licitatdrios em suas fases
respectivas;
Assessorar e acompanhar procedimentos de orienta9ao e execu9ao de servi90s de natureza
tecnica, financeira e verifica9ao das fases de execu9ao da despesa, inclusive verificando a
regularidade das licita9oes e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade;
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Atendimento as exigencias previstas em atos normativos, elaboragao de termos de
referencia, recursos ejustificativas junto aos orgaos competentes e bem como de eventuais
procedimentos oriundos de fiscalizagao;

15.2 DETALHAMENTO

Prestar assessoria e orientagoes ao setor de licitagoes quanto a elaboragao dos editais de licitagao,
modalidades de licitagoes, orgamentos, termo de referencia e publicagoes.

Orientar a Comissao Permanente De Licitagoes quanto ao julgamento das propostas, elaboragao de
atas e demais procedimentos;

Orientar e acompanhar os pregSes realizados pelo municipio seja Presencial ou Eletronico;
Orientagoes na manutengao das licitagoes nos sistemas proprios da Prefeitura Municipal ate o
empenho.

Acompanhar todo e qualquer procedimento licitatorio realizado pelo Municipio de forma a orientar
a forma mais correta e aplicavel dentro do que determina as leis que regem as licitagoes e contratos.
Orientar a Comissao e Pregoeiro em situagoes de manifestagoes de recurso, impugnagoes, decisoes
e outros atos que sao necessarios no decorrer de licitagoes

Orientar e acompanhar a Comissao e Pregoeiro em certames licitatorios na modalidade Presenciais
como Carta Convites, Tomada de Pregos, Concorrencias Publicas, Pregoes Presencial e tambem
ELETRONICO, devendo oferecer assessoria presencial nas sessoes de jul gamento, devendo nao
interferir no julgamento, mas orientar os responsaveis no julgamento.

Apos a realizagao dos certames, orientar a CPL e Pregoeiro a organizar toda a documentagao, fazer
publicagoes necessarias de resultados, adjudicagoes, homologagoes, convocagoes, dentro outra e
todas necessarias ao fiel cumprimento das diretrizes da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes, como

f tambem Leis complementares, decretos, normas e orientagoes que venham a serem exigidas durante
a execugao do contrato, sem direito a reajustes por tais aprimoramentos necessarios.

Ao final do processo, cumprir os prazos do SACOP e enviar os documentos necessarios e
solicitados pelo TCE.

16. DA QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL

16.1 A empresa devera apresentar os documentos do (s) profissional (is) que executarao os servigos
junto ao Municipio, devendo apresentar toda a sua capacidade tecnica com atestados e demais
informagoes comprovando sua aptidao para os servigos atraves de atestados de capacidade tecnica
em nome do mesmo, como tambem certificados, entre outros.
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Rubrica

Ord. Servipos Unid Meses Val . Unit. Val. Total

01

Contratapao de empresa para a prestapao de servipos
tecnicos especializados de assessoria, consultoria e
acompanhamento presencial de procedimentos
licitatorios junto a Comissao Permanente de
Licitapao, Pregoeiro e Equipe de Apoio ate o envio
ao SACOP, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Administrapao, conforme
TERMO DE REFERENCIA.

Serv 10

R$
22.000,00 R$ 220.000,00

VALOR TOTAL R$ 220.000,00

Prazo de validade informapioes: 60 dias

Gongalves Dias-MA, 23 de mar?o de 2022

VILMAR FEITOSA DN:C"DR.0= ICP-Bra»ll, OU-Sacrelartj da Recall* Federal do Brasil •

KRAUSE FILHO: SrS=
81878362372

Vilmar Feitosa Krause Filho
CPF: 818.783.623-72

Proprietaries

7^
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FORMULARI 0 DE COTAgAO DE PREgO

Sr
Rubrics

n

CONTRATAgAO DE PESSOA( S) JURlDICA(S) ESPECIALI ZADA( S) PARA A PRESTAgAO
DE SERVigOS TECNICOS ESPECI ALI ZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E
ACOMPANHAMENTO PRESENCl AL DE PROCEDI MENTOS LI Cl TATCRI OS JUNTO A
CPL/ PREGOEI RO/ EQUI PE DE APOI O ATE O ENVIO AO SACOP, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI Nl STRAgAO DO MUNIClPIO
DE SAO JOAO DOS PATOS/ MA, CONFORME TERMO DE REFERENCI A.

RAZAO SOCI AL E. C . MARTI NS
NOME FANTASIA ECOMAR CONTABI LI DADE, LI Cl TACOES E CONTRATOS
CNPJ: 32.364.863/ 0001-34
1 NSC. ESTADUAL * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Contato/ E-mail: ecomar.emilio (5)amail.com / (99) 8827-5862

ENDEREgO
RUA 13 DE MAI 0, N° 190, CENTRO, ESPERANTI NOPOLI S- MA,
CEP:65.750-000

RELAgAO E QUANTI TATI VO DOS SERVI gOS

Ord. Servigos Unid. Meses Val. Unit. Val. Total

01

Contratagao de empresa para a
prestagao de servigos tecnicos
espedalizados de assessoria, consultoria
e acompanhamento presencial de
procedimentos licitatorios junto a
Comissao Permanente de Licitagao,
Pregoeiro e Equipe de Apoio ate o envio
ao SACOP, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de
Administragao, conforme TERMO DE
REFERENCIA.

Serv. 10

26.000,00

(vinte e seis
mil reais).

260.000,00

(duzentos e
sessenta mil reais).

VALOR TOTAL R$ 260.000,00

PREgO GLOBAL:

R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) pelo peri'odo de 10 (dez) meses, sendo o valor de R$
26.000,00 (vinte e seis mil reais) mensais.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, apos a execugao dos servigos.

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAgAO E OBJETO

O presente Termo de Referenda tern por finalidade a prestagao de servigos tecnicos espedalizados de
assessoria e consultoria com acompanhamento e analise de procedimentos licitatorios junto a
CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administragao,
conforme especificagoes constantes deste Termo de Referenda.

E. C. MARTINS- ECOMAR CONTABILIDADE, LICITAQOES E CONTRATOS
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2. FUNDAMENTO LEGAL

FOLHA n° S3
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n

D

A prestagao de servigos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento presencial
de procedimentos licitatorios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio ate o envio ao SACOP, para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Administragao, objeto deste Termo de Referenda, tem amparo
legal, na Lei n° 8666/93 e suas alteragoes.
3. JUSTIFICATIVA

0 objeto do presente termo e essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da
Administragao Publica Municipal no tocante a obrigatoriedade da realizagao de licitagoes, o qual tal
contratagao se faz necessaria para assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de
procedimentos licitatorios junto a CPL e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio com a finalidade subsidiar o setor
de licitagoes no atendimento das Leis Federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 10.520/02 e n°
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Federal
7.892/13, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/13, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
demais legislagSes pertinentes, inclusive a nova lei de Licitagoes, Lei N° 14.133 de Olde Abril de 2021,
que envolva as compras de bens e servigos de todas as secretarias municipals, atraves das diversas
modalidades previstas em lei, bem como nos processos licitatorios, como forma de evitar erros na
execugao e por conseguinte a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de despesas, o que exige
uma assessoria especializada e que tenha competence para orientar analisar a situagao existente e
conceber programas de revisao de processos e rotinas do setor licitagoes, para se adaptar com a rapidez
aos novos requisitos. E necessario, por conseguinte, que haja modernizagao nos sistemas e processos de
trabalho, onde as informagoes exigidas pela legislagao e necessarias ao gerenciamento possam fluir com
rapidez e de forma sistematica, tanto para direcionar o foco da gestao para resultados, como para atender
as exigences dos orgaos e entidades.
4. PRAZO E CONDigOES

Os servigos serao executados durante no rmnimo 03 (tres) dias por semana, independente de dias fixos, o
qual os servigos deverao ser realizados nas dependences da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS
PATOS/MA, por meio de profissionais credenciados e habilitados pertencentes a equipe tecnica da
empresa, com comprovada experience, qualificagao tecnica e capacitagao profissional.
Cabe a empresa assumir as despesas necessarias ao cumprimento da prestagao de servigos tecnicos e

profissionais especializados, principalmente, as decorrentes de viagens e locomogao de seus profissionais,
inclusive, no caso de diarias e refeigoes relacionadas as visitas semanais na sede da Prefeitura.
Os servigos serao executados no prazo de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado a criterio da administragao, nas hipoteses do art. 57, da Lei n° 8666/93 ou
rescindido caso a empresa nao atenda plenamente aos anseios da Administragao de forma honrada,
profissional e imparcial, o qual sera elaborado pela a Administragao a motivagao do pedido de rescisao,
caso ocorra, que pode ser desde a interference por parte da Contratada nos procedimento ou falhas
consideradas insanaveis ou que prejudiquem o fielmente cumprimento do dever da contratada.
5. DA PROPOSTA E DO PREgO

Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja inclufdos todos os custos
diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte,
seguros, materials, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias ou outros decorrentes,

E. C. MARTINS- ECOMAR CONTABILIDADE, LICITAGOES E CONTRATOS
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Rubrics
ou que venham a ser desenvolvidos em razao do Edital, nao cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOAO DOS PATOS quaisquer custos adicionais.
6 - AQUISICAO DO OBJETO

A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de "Ordem de Execugao de Servigos", a ser assinada pela
Secretaria Municipal de Administragao da CONTRATANTE, contendo as informagoes dos itens,
quantidades, pregos unitarios e totais.
7 - OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

7.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

a) Prestar as informagoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, necessarias ao
desenvolvimento das atividades relativas as obrigagoes da contratada.
b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, acerca da ocorrencia de eventuais irregularidades na
execugao dos servigos, fixando o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua regularizagao;

c) Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
credenciados da CONTRATADA;

d) Acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, atraves de urn funcionario especialmente
designado que anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com o Contrato.
e) Designar pessoas responsaveis pelo encaminhamento e fiscalizagao dos servigos ora pactuados;

f) Efetuar o pagamento devido nas condigoes estabelecidas neste termo;

g) Ordenar se for o caso, a imediata substituigao de empregado da CONTRATADA que embaragar ou
dificultar a sua fiscalizagao;

h) Observar para que durante toda vigencia do mencionado contrato sejam mantidas todas as condigoes
de habilitagao e qualificagao da CONTRATADA, exigi'veis na licitagao, solicitando desta, quando for o caso,
a documentagao que substitua aquela com prazo de validade vencida;

i) Assegurar-se da boa qualidade na prestagao de servigos pela CONTRATADA

j) Fornecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagoes
contratuais.
8 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. Para a execugao deste contrato, entre outras, constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servigos a serem
executados mantenham todas as especificagoes tecnicas e qualidades exigidas pelo as exigences do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhao, Tribunal de Contas da UNIAO, como tambem as disposigoes
da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes e demais normas, cumprindo todas as especificagoes
estabelecidas neste Termo de Referenda;

b) Executar os servigos, atraves de mao de obra especializada, na forma preceituada pelo edital de
licitagao, observadas as especificagoes tecnicas e condigoes comerciais declinadas em seus anexos,
inclusive com as prescrigoes do Estatuto das Licitagoes e Contratos Administrativos, respondendo civil e
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criminalmente, pelas consequencias de sua inobservancia total ou parcial; U-.. — :

c) Fornecer mao-de-obra profissional qualificada e habilitada, devidamente comprovada atraves de
Atestados de capacidade tecnica exigidos no Edital;

d) Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o
contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentagao
do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protegao individual e coletiva, tributos,
seguros, taxas e servigos, licengas em repartigoes publicas, registros, autenticagoes do contrato, etc., e
ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistencia de qualquer vinculo
empregati'cio entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante;

e) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com mao de
obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e outras despesas
que incidam direta ou indiretamente na execugao dos servigos objeto deste instrumento;

f) Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a
execugao do Contrato;

g) Submeter-se a fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, acatando as determinagoes e especificagoes
contidas neste Termo;

h) Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a imediata
substituigao de profissional cuja permanencia julgar inconveniente;

i) Prestar esdarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,
independente de solicitagao;

j) Os servigos contratados, caso nao satisfagam a Fiscalizagao da CONTRATANTE, serao impugnados,
cabendo a Contratada todo o onus decorrente de sua re execugao direta ou por empresa devidamente
qualificada, capacidade e de reconhecimento idoneidade, alem das responsabilidades contratuais;

l)Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes em ate 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei n° 8.666/93 e alteragoes;

m) Emitir Nota Fiscal de Servigos para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE;

n)Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao dos servigos, nao excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a
fiscalizagao ou acompanhamento da Administragao;

o) Assumir integral responsabilidade pela diregao e supervisao dos trabalhos garantindo a execugao dos
servigos de acordo com as condigoes ajustadas;

p) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a CONTRATANTE, a ocorrencia de
qualquer fato impeditivo dos servigos;

q) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejufzos materiais
ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a contratante ou a terceiros.
9 - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou
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a assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de pregos para negociagao, sujeitando-se o proponente
desistente as seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, pelo prazo
de ate 05 (cinco) anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
9.2. 0 atraso injustificado na prestagao dos servigos ou entrega dos materials sujeitara a
Contratada a aplicagao das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo ate o trigesimo dia;

b) 0,66% (sessenta e seis centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a
partir do trigesimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
9.3. Alem das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes
sangoes a Contratada, garantida a previa e ampla defesa, nas hipoteses de inexecugao total
ou parcial do Contrato:

a) advertencia escrita;

b) impedimento para participar de licitagao e assinar contratos com Prefeitura Municipal de SAO JOAO
DOS PATOS/MA.
c) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e assinar contratos com a Administragao Publica,
pelo prazo previsto na alinea anterior ou ate que o contratado cumpra as condigoes de reabilitagao;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sangoes previstas nas alfneas "a", "b" e "c" poderao ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alinea "d".
9.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicagao das
penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposigao.
9.6. A Contratada estara sujeita a aplicagao de sangoes administrativas, dentre outras
hipoteses legais, quando:

a) prestar os servigos em desconformidade com o especificado e aceito;

b) nao substituir, no prazo estipulado, os servigos recusados pela contratante;

c) descumprir os prazos e condigoes previstas neste Pregao.
9.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE.
9.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigavel ou judicialmente.

E. C. MARTINS- ECOMAR CONTABILIDADE, LICITAQOES E CONTRATOS
CNPJ: 32.364.863/0001-34

RUA 13 DE MAIO N° 190-B, CENTRO. ESPERANTINOPOLIS- MACEP: 65.750-000



n

n

u ;WMARi=F3§. FOLHA n"
_

CONTABILIDADE. LICITA^OES E CONTRATO >- Rubrics

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10 - PAGAMENTO, ATUALIZAgAO FINANCEIRA, COMPENSATES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 0 pagamento mensal sera feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias apos a execugao dos
servigos por meio de deposito em conta corrente, atraves de Ordem Bancaria apos a apresentagao da
Nota Fiscal/Fatura, em que deverao ser discriminados os numeros das respectivas requisigoes.
10.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Administragao, conforme a execugao
mensal dos servigos.
10.3 - ATUALIZAgAO FINANCEIRA

10.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor
devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do
efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicagao da
seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribufdo ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigencia a partir da
data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 - COMPENSAgOES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipagao de pagamento, o valor devido podera ser descontado
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do efetivo pagamento, pelo
Indice de Pregos ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicagao da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribufdo ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigencia a partir da
data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - LOCAgAO E REUZAgAO DOS SERVigOS

11.1 Os servigos deverao ser executados na sede da Prefeitura Municipal, devendo o contrato dispor de
urn funcionario qualificado para a execugao dos servigos junto a CPL de forma presencial por no mfnimo
03 (tres) dias na semana e nos dias de sessao sejam presenciais ou eletronicas, prestando todo o
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acompanhamento das licitagoes, de forma tecnica, sem intervengao nas mesmas.
11.2. LOCAL DA EXECUQAO DOS SERVIGOS: Os servigos deverao ser executados no Predio da Prefeitura
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, a Praga da Liberdade, s/n, Centro, CEP 65.695-000, SAO JOAO
DOS PATOS - MA, na Secretaria Municipal de Administragao, sala denominada "CPL" onde se encontram
todos os materials necessarios para a plena prestagao dos servigos licitados.
11.3 DAS DEPENDENCES FISICAS PARA EXECUQAO DOS SERVIQOS:

11.3.1. A Administragao disponibilizara, durante a vigencia do contrato, espago ffsico e equipamentos
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos que deverao serem executados no horario de
funcionamento da CPL das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, quando necessario, ficando o
custo de manutengao destas instalagoes a cargo da Administragao.

11.3.2. A Administragao sera responsavel pelo custeio e disponibilizagao de todo material de escritorio
necessario ao bom e regular andamento dos trabalhos conforme cronograma de execugao.n
11.3.3. A licitante vencedora devera dispor de funcionario devidamente capacitado, com ampla experience
no mercado devendo ser comprovado tambem atraves de atestado de capacidade, devendo o mesmo se
fazer presente no Municfpio de segunda a sexta-feira, no horario de funcionamento da CPL de 08:00 as
12:00 horas e quando necessario, podera tambem permanecer no horario de funcionamento interno das
14:00 as 17:00 horas em todos os dias, a cargo da Administragao a necessidade.
11.3.4. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado conforme
dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.
11.3.5. O referido Funcionario da empresa CONTRATADA tera acesso aos documentos e junto com os
demais funcionarios do Municfpio farao todos os servigos necessarios ao bom e fiel cumprimento as leis de
ordem da Administragao Publica no sentido de prestagao de contas, sua confidencialidade e se suma
importance para o desempenho da fungao, nao sendo aceito a retirada de nenhum documento do setor.
11.4 Qualquer desconformidade na realizagao dos servigos em relagao ao Edital sera comunicada pela
Comissao de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a realizar novamente e/ou
substituir os servigos no prazo maximo de 01 (urn) dia, sob pena de incidir nas penalidades por
descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

11.5 No ato da entrega dos servigos, a mesma sera apos 30 (trinta) dias, a ser entregue diretamente a
Administragao mensalmente, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o recebedor fara o
seu RECEBIMENTO PROVISORIO atraves da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura,
representando esse ato a conference do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor
unitario e o total dos mesmos.
11.6 Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os servigos executados estao em desacordo com
a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apos a notificagao por escrito a contratada
serao interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, ate que sanada a situagao.
11.7. A aceitagao e condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera realizado
exclusivamente pelo recebedor, atraves da aposigao, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota
Fiscal/Fatura.

11.8. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga do
servigo, nem etico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos
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11.9. A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem onus para o MUNICIPIO DE SAO JOAO
DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituigao de toda unidade que
apresentar imperfeigoes, defeito de fabricagao, quaisquer irregularidade ou divergence com as
especificagoes constantes neste Termo de Referenda, ainda que constatados depois do recebimento e/ou
pagamento.
12- FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designara urn FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o
qual promovera o acompanhamento dos servigos e a fiscalizagao do contrato, sob os aspectos qualitativos
e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a CONTRATADA as
ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas por parte da mesma,
conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93.
12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposigoes constantes da SEQAO V da Lei n° 8.666/93, que versa
sobre inexecugao e rescisao dos contratos administrativos celebrados com a Administragao Publica.
12.3. Ficam ressalvadas as demais sangoes administrativas aplicaveis aos Contratos Administrativos,
conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93.
13 - DO VIGENCIA DO CONTRATO

0 contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame tera a sua vigencia a
partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 10 (dez) meses, podendo o mesmo ser
prorrogado conforme dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.
14 - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS:

14.1. 0 desatendimento as obrigagoes previstas neste Termos de Referenda sujeitara a CONTRATADA as
seguintes penalidades:

OCORRENCIA OCORRENCIA PENALIDADES QUE PODERAO SER
APLICADAS

Nao retirar a nota de empenho,
quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta.

1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1 (urn) ano.

2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Entregar o objeto fora do prazo
estabelecido.

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao fornecido, limitada a
20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio da
Administragao, podera ser considerada a inexecugao total
ou parcial do objeto.
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Nao efetuar a troca do objeto, quando
notiflcado.

A. Impedimenta de licitar com a Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(urn) ano.
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Substituir o objeto fora do prazo
estabe/ecido

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao substitufdo, limitada
a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio da
Administragao, podera ser considerada a inexecugao total
ou parcial do objeto.

Deixar de entregar documentagao
exigida neste Edita/.

7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(ano) ano. 8. Multa
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de
empenho/valor total estimado para o item ou lote.

Nao mantiver a proposta ou desistir
do lance.

9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(um) ano.
10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Comportar-se de modo inidoneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 2 (dois) anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

Fizer dedaragao falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 2 (dois) anos.
1A. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota
de empenho.

Apresentar documentagao falsa. 15. Impedimento de licitar com a Administragao Publica
pelo perfodo de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
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17. Comunicado ao Ministerio Publico.
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Cometer fraude fiscal. 18. Impedimenta de licitar com a Administragao Publica
pelo perfodo de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicado ao Ministerio Publico.

Deixar de executar qualquer obrigagao
pactuada ou prevista em lei ou no
edital do pregao, em que nao se
comine outra penalidade.

21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio da
Administragao, podera ser considerada a inexecugao total
ou parcial do objeto.

Inexecugao total. 22. Impedimenta de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 2 (dois) anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho.

Inexecugao parcial do objeto. 24. Impedimenta de licitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(ano) ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte nao executada.

14.2. As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigavel ou
judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais sangoes.
14.3. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em ate 05(cinco) dias uteis a
contar da sua notificagao da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas ate
03 (tres) testemunhas.
14.4. Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e indevidamente
fundamentados, e a aceitagao da justificativa ficara a criterio da Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS
PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da empresa.
14.5. Comprovado impedimenta ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbogado no subitem anterior,
a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.
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15. DAS ATIVIDADES E DETALHAMENTO DOS SERVigOS

15.1. DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:

Analise e consultoria referente a sistematica aplicada as diversas modalidades licitatorias;
Elaboragao de minutas de editais e contratos;
Formulagao de documentos e termos de referenda;
Analise e acompanhamento de processo de compras;
Analise e acompanhamento de procedimentos licitatorios;
Acompanhamento e analise de sessoes, referentes aos procedimentos licitatorios;
Acompanhamento e formulagao de documentos referentes a Comissao Permanente de Licitagoes,
incluindo Pregoes.
Elaboragao e acompanhamento de Leiloes;
Elaboragao e acompanhamento de Convites;
Elaboragao e acompanhamento de Tomadas de Pregos;
Elaboragao e acompanhamento de concorrencias publicas;
Elaboragao e acompanhamento de Dispensa de licitagoes;
Elaboragao, acompanhamento e assessoria em pregoes presenciais;
Elaboragao, acompanhamento e assessoria em pregoes eletronicos;
Elaboragao de termos de referenda e analise tecnica de manifestagoes, impugnagoes e demais
atos ocorridos durante a realizagao dos procedimentos licitatorios em suas fases respectivas;

« Assessorar e acompanhar procedimentos de orientagao e execugao de servigos de natureza
tecnica, fmanceira e verificagao das fases de execugao da despesa, inclusive verificando a
regularidade das licitagoes e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade;
Atendimento as exigences previstas em atos normativos, elaboragao de termos de referenda,
recursos e justificativas junto aos orgaos competentes e bem como de eventuais procedimentos
oriundos de fiscalizagao;

15.2 DETALHAMENTO

Prestar assessoria e orientagoes ao setor de licitagoes quanto a elaboragao dos editais de licitagao,
modalidades de licitagoes, orgamentos, termo de referenda e publicagoes.
Orientar a Comissao Permanente De Licitagoes quanto ao julgamento das propostas, elaboragao de atas e
demais procedimentos;

Orientar e acompanhar os pregoes realizados pelo munici'pio seja Presencial ou Eletronico;

Orientagoes na manutengao das licitagoes nos sistemas proprios da Prefeitura Municipal ate o empenho.
Acompanhar todo e qualquer procedimento licitatorio realizado pelo Munici'pio de forma a orientar a forma
mais correta e aplicavel dentro do que determina as leis que regem as licitagoes e contratos.
Orientar a Comissao e Pregoeiro em situagoes de manifestagoes de recurso, impugnagoes, decisoes e
outros atos que sao necessarios no decorrer de licitagoes

Orientar e acompanhar a Comissao e Pregoeiro em certames licitatorios na modalidade Presenciais como
Carta Convites, Tomada de Pregos, Concorrencias Publicas, Pregoes Presencial e tambem ELETRONICO,
devendo oferecer assessoria presencial nas sessoes de julgamento, devendo nao interferir no julgamento,
mas orientar os responsaveis no julgamento.

Apos a realizagao dos certames, orientar a CPL e Pregoeiro a organizar toda a documentagao, fazer
publicagoes necessarias de resultados, adjudicagSes, homologagoes, convocagoes, dentro outra e todas
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necessarias ao fiel cumprimento das diretrizes da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes, como tambem Leis
complementares, decretos, normas e orientagoes que venham a serem exigidas durante a execugao do
contrato, sem direito a reajustes por tais aprimoramentos necessarios.
Ao final do processo, cumprir os prazos do SACOP e enviar os documentos necessarios e solicitados pelo
TCE.
16. DA QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL

16.1 A empresa devera apresentar os documentos do (s) professional (is) que executarao os servigos junto
ao Municfpio, devendo apresentar toda a sua capacidade tecnica com atestados e demais informagoes
comprovando sua aptidao para os servigos atraves de atestados de capacidade tecnica em nome do
mesmo, como tambem certificados, entre outros.

n ESPERANTIN6POLIS- MA, 18 de Margo de 2022.

Representante Legal
EMfLIO CARNEIRO MARTINS

CPF: 989.480.673-2
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© HIERARQUIA ASSESORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATC
Razao Social:M. A. DE OLIVEIRA MARTINS - ME , localizada a Rua Compi
SALA 2, bairro Comprida, Sao Domingos do Maranhao-MA, CEP: 65.79
CNPJ N2 26.877.844/0001-09-MATRIZ

PROPOSTA DE PREgOS
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Segue abaixo nossa proposta de pregos para a prestagao de servigos tecnicos especializados
de assessoria, consultoria e acompanhamento presencial de procedimentos licitatorios junto a
CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio ate o envio ao SACOP, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Administragao do Municfpio de SAO JOAO DOS PATOS/MA,conforme TERMO DE
REFERENCIA.

n

n

Ord.

01

Servigos

Contratagao de empresa para a
prestagao de servigos tecnicos
especializados de assessoria,
consultoria e acompanhamento
presencial de procedimentos
licitatorios junto a Comissao
Permanente de Licitagao, Pregoeiro e
Equipe de Apoio ate o envio ao
SACOP,para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de
Administragao, conforme TERMO DE
REFERENCIA.

Unid Meses

Serv

Val. Unit. Val. Total

10 24.000,00

(vinte e
quatro mil
reais)

VALOR TOTAL

240.000,00

(duzentos
quarenta
reais).

e
mil

R$ 240.000,00

PREQO GLOBAL:

R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pelo perfodo de 10 (dez) meses, sendo o valor de
R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) mensais.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
FORMA DE PAGAMENTO: Mensal, apos a execugao dos servigos.

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTACAO E OBJETO

O presente Termo de Referenda tern por finalidade a prestagao de servigos tecnicos especializados
de assessoria e consultoria com acompanhamento e analise de procedimentos licitatorios junto a
CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Administragao, conforme especificagoes constantes deste Termo de Referenda.
2. FUNDAMENTO LEGAL

A prestagao de servigos tecnicos especializados de assessoria, consultoria e acompanhamento
presencial de procedimentos ligjtat^rios junto a CPL/Pregoeiro/Equipe de Apoio ate o envio ao
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SACOP, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administragao, objeto deste
Termo de Referenda, tem amparo legal, na Lei n° 8666/93 e suas alteragoes.
3. JUSTIFICATIVA

O objeto do presente termo e essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as
demandas da Administragao Publica Municipal no tocante a obrigatoriedade da realizagao de
licitagoes,o qual tal contratagao se faz necessaria para assessoria, consultoria e acompanhamento
presencial de . procedimentos licitatorios junto a CPL e ao Pregoeiro e Equipe de Apoio com a
finalidade subsidiar o setor de licitagoes no atendimento das Leis Federais n° 8.666, de 21 de
junho de 1993 e 10.520/02 e n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019, Decreto Federal 7.892/13, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/13, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 e demais legislagoes pertinentes, inclusive a
nova lei de Licitagoes, Lei N° 14.133 de Olde Abril de 2021, que envolva as compras de bens e
servigos de todas as secretarias municipals, atraves das diversas modalidades previstas em lei,
bem como nos processos licitatorios, como forma de evitar erros na execugao e por conseguinte
a responsabilidade dos gestores e/ou ordenadores de despesas, o que exige uma assessoria
especializada e que tenha competence para orientar analisar a situagao existente e conceber
programas de revisao de processos e rotinas do setor licitagoes, para se adaptar com a rapidez
aos novos requisites. E necessario, por conseguinte, que haja modernizagao nos sistemas e
processos de trabalho, onde as informagoes exigidas pela legislagao e necessarias ao
gerenciamento possam fluir com rapidez e de forma sistematica, tanto para direcionar o foco da
gestao para resultados, como para atender as exigences dos orgaos e entidades.
4. PRAZO E CONDigOES

Os servigos serao executados durante no rmnimo 03 (tres) dias por semana, independente de dias
fixos, o qual os servigos deverao ser realizados nas dependences da Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA, por meio de profissionais credenciados e habilitados pertencentes a equipe
tecnica da empresa, com comprovada experience, qualificagao tecnica e capacitagao professional.
Cabe a empresa assumir as despesas necessarias ao cumprimento da prestagao de servigos

tecnicos e profissionais especializados, principalmente, as decorrentes de viagens e locomogao de
seus profissionais, inclusive, no caso de diarias e refeigoes relacionadas as visitas semanais na
sede da Prefeitura.
Os servigos serao executados no prazo de 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado a criterio da administragao, nas
hipoteses do art. 57, da Lei n° 8666/93 ou rescindido caso a empresa nao atenda plenamente aos
anseios da Administragao de forma honrada, professional e imparcial, o qual sera elaborado pela a
Administragao a motivagao do pedido de rescisao, caso ocorra, que pode ser desde a interference
por parte da Contratada nos procedimento ou falhas consideradas insanaveis ou que prejudiquem
o fielmente cumprimento do dever da contratada.
5. DA PROPOSTA E DO PRECO

Qyj^
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Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja inclufdos todos os
custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de
transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias
ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razao do Edital, nao cabendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS quaisquer custos adicionais.
6 - AQUISigAO DO OBJETO

A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de "Ordem de Execugao de Servigos", a ser assinada
pela Secretaria Municipal de Administragao da CONTRATANTE, contendo as informagoes dos itens,
quantidades,pregos unitarios e totais.
7 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete
a:

a) Prestar as informagoes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,
necessarias ao desenvolvimento das atividades relativas as obrigagoes da contratada.
b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, acerca da ocorrencia de eventuais irregularidades na
execugao dos servigos, fixando o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para sua
regularizagao;

c) Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
credenciados da CONTRATADA;

d) Acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, atraves de urn funcionario
especialmente designado que anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas com
o Contrato.
e) Designar pessoas responsaveis pelo encaminhamento e fiscalizagao dos servigos ora pactuados;

f) Efetuar o pagamento devido nas condigoes estabelecidas neste termo;

g) Ordenar se for o caso, a imediata substituigao de empregado da CONTRATADA que embaragar
ou dificultar a sua fiscalizagao;

h) Observar para que durante toda vigencia do mencionado contrato sejam mantidas todas as
condigoes de habilitagao e qualificagao da CONTRATADA, exigiveis na licitagao, solicitando desta,
quando for o caso, a documentagao que substitua aquela com prazo de validade vencida;
i) Assegurar-se da boa qualidade na prestagao de servigos pela CONTRATADA

j) Fornecer atestados de capacidade tecnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagoes
contratuais.
8- OBRIGAgOES DA CONTRATAD,
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8.1. Para a execugao deste contrato, entre outras, constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) Executar fielmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servigos a
serem executados mantenham todas as especificagoes tecnicas e qualidades exigidas pelo as
exigences do Tribunal de Contas do Estado do Maranhao, Tribunal de Contas da UNIAO, como
tambem as disposigoes da Lei Federal n°8.666/93 e alteragoes e demais normas,cumprindo todas
as especificagoes estabelecidas neste Termo de Referenda;
b) Executar os servigos, atraves de mao de obra especializada, na forma preceituada pelo edital
de licitagao, observadas as especificagoes tecnicas e condigoes comerciais declinadas em seus
anexos, inclusive com as prescrigoes do Estatuto das Licitagoes e Contratos Administrativos,
respondendo civil e criminalmente, pelas consequencias de sua inobservancia total ou parcial;
c) Fornecer mao-de-obra professional qualificada e habilitada, devidamente comprovada atraves
de Atestados de capacidade tecnica exigidos no Edital;
d) Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentagao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios,equipamentos de protegao
individual e coletiva,tributes,seguros,taxas e servigos, licengas em repartigoes publicas, registros,
autenticagoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos
e a contratante;

e) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, despesas com
mao de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, seguros e
outras despesas que incidam direta ou indiretamente na execugao dos servigos objeto deste
instrumento;

f) Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a
execugao do Contrato;

g) Submeter-se a fiscalizagao por parte do CONTRATANTE, acatando as determinagoes e
especificagoes contidas neste Termo;

h) Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo o Contratante exigir a
imediata substituigao de profissional cuja permanencia julgar inconveniente;
i) Prestar esclarecimentos a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a
envolvam, independente de solicitagao;
j) Os servigos contratados, caso nao satisfagam a Fiscalizagao da CONTRATANTE, serao
impugnados, cabendo a Contratada todo o onus decorrente de sua re execugao direta ou por
empresa devidamente qualificada, capacidade e de reconhecimento idoneidade, alem das
responsabilidades contratuais;
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l )Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos ou supressoes em ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelece o art. 65, da Lei n° 8.666/93 e
alteragoes;

m) Emitir Nota Fiscal de Servigos para qualquer recebimento a ser pago pela CONTRATANTE;

n)Responsabilizar-se por eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao dos servigos, nao excluindo ou reduzindo tal
responsabilidade a fiscalizagao ou acompanhamento da Administragao;

o) Assumir integral responsabilidade pela diregao e supervisao dos trabalhos garantindo a
execugao dos servigos de acordo com as condigoes ajustadas;

p) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a CONTRATANTE, a ocorrencia
de qualquer fato impeditivo dos servigos;

q) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos
materials ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a contratante
ou a terceiros.
9 - DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

9.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou
a assinar o instrumento contratual, a sessao podera ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de pregos para negociagao, sujeitando-se o proponente
desistente as seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA,
pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

9.2. O atraso injustificado na prestagao dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a
Contratada a aplicagao das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde o segundo ate o trigesimo dia;
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b) 0,66% (sessenta e seis centesimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigesimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.

9.3. Alem das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as seguintes
sangoes a Contratada, garantida a previa e ampla defesa, nas hipoteses de inexecugao total
ou parcial do Contrato:

a) advertencia escrita;
b) impedimento para participar de licitagao e assinar contratos com Prefeitura Municipal de SAO
JOAO DOS PATOS/MA.
c) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao e assinar contratos com a Administragao
Publica, pelo prazo previsto na almea anterior ou ate que o contratado cumpra as condigoes de
reabilitagao;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

9.4. As sangoes previstas nas alineas "a", "b" e "c" poderao ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na almea "d".

9.5. Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicagao das
penalidades previstas, mediante relatorio circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposigao.

9.6. A Contratada estara sujeita a aplicagao de sangoes administrativas, dentre outras
hipoteses legais, quando:

a) prestar os servigos em desconformidade com o especificado e aceito;
b) nao substituir, no prazo estipulado, os servigos recusados pela contratante;
c) descumprir os prazos e condigoes previstas neste Pregao.

9.7. As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados
da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE.
9.8. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigavel ou judicialmente.

9.9. A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
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proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10- PAGAMENTO, ATUALIZAgAO FINANCEIRA, COMPENSAgOES FINANCEIRAS E DESCONTOS
10.10 pagamento mensal sera feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias apos a execugao
dos servigos por meio de deposito em conta corrente, atraves de Ordem Bancaria apos a
apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, em que deverao ser discriminados os numeros das
respectivas requisigoes.
10.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Administragao, conforme a
execugao mensal dos servigos.
10.3 - ATUALIZAgAO FINANCEIRA

10.3.1- No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA,
o valor devido sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia
ate a data do efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo- IPCA,
mediante aplicagao da seguinte formula:

AF = [(1+ IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribufdo ao indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigencia a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10.4 - COMPENSAgOES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.4.1 - No caso de eventual antecipagao de pagamento, o valor devido podera ser
descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do
efetivo pagamento, pelo Indice de Pregos ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicagao
da seguinte formula:

AF = [(1+ IPCA/100) N/30-1] x VP, onde:
AF = atualizagao financeira;
IPCA = percentual atribufdo ao indice de Pregos ao Consumidor Amplo, com vigencia a
partir da data do adimplemento da etapa;
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

11 - LOCAgAO E RELIZAgAO DOS SERVigOS
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11.1 Os servigos deverao ser executados na sede da Prefeitura Municipal, devendo o contrato
dispor de um funcionario qualificado para a execugao dos servigos junto a CPL de forma presencial
por no mmimo 03 (tres) dias na semana e nos dias de sessao sejam presenciais ou eletronicas,
prestando todo o acompanhamento das licitagoes,de forma tecnica,sem intervengao nas mesmas.
11.2. LOCAL DA EXECUGAO DOS SERVIGOS: Os servigos deverao ser executados no Predio da
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA,a Praga da Liberdade,s/n,Centro,CEP 65.695-
000, SAO JOAO DOS PATOS - MA, na Secretaria Municipal de Administragao, sala denominada
"CPL" onde se encontram todos os materials necessarios para a plena prestagao dos servigos
licitados.
11.3 DAS DEPENDENCES FISICAS PARA EXECUgAO DOS SERVigOS:
11.3.1. A Administragao disponibilizara, durante a vigencia do contrato, espago ffsico e
equipamentos necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos que deverao serem executados no
horario de funcionamento da CPL das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas, quando
necessario, ficando o custo de manutengao destas instalagoes a cargo da Administragao.
11.3.2. A Administragao sera responsavel pelo custeio e disponibilizagao de todo material de
escritorio necessario ao bom e regular andamento dos trabalhos conforme cronograma de
execugao.
11.3.3. A licitante vencedora devera dispor de funcionario devidamente capacitado, com ampla
experience no mercado devendo ser comprovado tambem atraves de atestado de capacidade,
devendo o mesmo se fazer presente no Munidpio de segunda a sexta-feira, no horario de
funcionamento da CPL de 08:00 as 12:00 horas e quando necessario,podera tambem permanecer
no horario de funcionamento interno das 14:00 as 17:00 horas em todos os dias, a cargo da
Administragao a necessidade.
11.3.4. PRAZO DE EXECUgAO DOS SERVigOS: 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado conforme
dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.
11.3.5. O referido Funcionario da empresa CONTRATADA tera acesso aos documentos e junto com
os demais funcionarios do Munidpio farao todos os servigos necessarios ao bom e fiel cumprimento
as leis de ordem da Administragao Publica no sentido de prestagao de contas, sua
confidencialidade e se suma importance para o desempenho da fungao, nao sendo aceito a
retirada de nenhum documento do setor.
11.4 Qualquer desconformidade na realizagao dos servigos em relagao ao Edital sera comunicada
pela Comissao de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a realizar novamente
e/ou substituir os servigos no prazo maximo de 01(um) dia, sob pena de incidir nas penalidades
por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transports por conta da empresa
contratada.
11.5 No ato da entrega dos servigos, a mesma sera apos 30 (trinta) dias, a ser entregue
diretamente a Administragao mensalmente, de posse da Nota de Empenho/Ordem de
Fornecimento, o recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO atraves da assinatura do
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canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conference do produto
entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitario e o total dos mesmos.
11.6 Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os servigos executados estao em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificagao ou incompletos, apos a notificagao
por escrito a contratada serao interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento,
ate que sanada a situagao.
11.7. A aceitagao e condigao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera
realizado exclusivamente pelo recebedor, atraves da aposigao, data e assinatura do carimbo de
"Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.
11.8. O recebimento provisorio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servigo, nem etico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado,dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.
11.9. A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo e sem onus para o MUNICIPIO DE SAO
JOAO DOS PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituigao de
toda unidade que apresentar imperfeigoes, defeito de fabricagao, quaisquer irregularidade ou
divergence com as especificagoes constantes neste Termo de Referenda, ainda que constatados
depois do recebimento e/ou pagamento.

12 - FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designara urn FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o
caso, o qual promovera o acompanhamento dos servigos e a fiscalizagao do contrato, sob os
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando a CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam
medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°da Lei 8.666/93.
12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposigoes constantes da SE£AO V da Lei n° 8.666/93, que
versa sobre inexecugao e rescisao dos contratos administrativos celebrados com a Administragao
Publica.
12.3. Ficam ressalvadas as demais sangoes administrativas aplicaveis aos Contratos
Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93.

13 - DO VIGENCIA DO CONTRATO

O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame tera a suavigencia
a partir da data de sua assinatura, pelo periodo de 10 (dez) meses, podendo o mesmo
ser prorrogado conforme dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93.
14 - DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS:
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14.1. O desatendimento as obrigagoes previstas neste Termos de Referenda sujeitara
CONTRATADA as seguintes penalidades:

OCORRENCIA OCORRENCIA PENALIDADES QUE PODERAO SER
APLICADAS

Nao retirar a nota de empenho,
quando convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta.

1. Impedimento de iicitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(um)
ano.
2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

Entregar o objeto fora do prazo
estabe/ec/do.

3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao fornecido,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio
da Administragao, podera ser considerada a inexecugao
total ou parcial do objeto.

Nao efetuar a troca do objeto,
quando notificado.

4. Impedimento de Iicitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(um) ano.
5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Substituir o objeto fora do prazo
estabetecido

6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
aplicada sobre o valor do material nao substitufdo,
limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia,a criterio
da Administragao, podera ser considerada a inexecugao
total ou parcial do objeto.

Deixar de entregar documentagao
exigida neste Edita!.

7. Impedimento de Iicitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(ano) ano.
8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho/valor total estimado para o
item ou lote.

Nao mantiver a proposta ou desistir
do lance.

9. Impedimento de Iicitar com a Prefeitura Municipal de
SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 1(um) ano.

\
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10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Comportar-se de modo iniddneo. 11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 2 (dois)
anos.
12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Fizer dedaragao falsa. 13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo perfodo de 2 (dois)
anos.
14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.

Apresentar documentagao falsa. 15. Impedimento de licitar com a Administragao Publica
pelo perfodo de 05 (cinco) anos.
16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
17. Comunicado ao Ministerio Publico.

Cometer fraude fiscal. 18. Impedimento de licitar com a Administragao Publica
pelo perfodo de 05 (cinco) anos.
19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato/nota de empenho.
20. Comunicado ao Ministerio Publico.

Deixar de executar qualquer 21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
obrigagao pactuada ou prevista em aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho,
lei ou no edital do pregao, em que limitada a 20 (vinte) dias. Apos o vigesimo dia, a criterio
nao se comine outra penalidade. da Administragao, podera ser considerada a inexecugao

total ou parcial do objeto.

fa
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Inexecugao total. 22. Impedimenta de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 2 (dois)
anos.
23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho.

Inexecugao parcia! do objeto. 24. Impedimenta de licitar com a Prefeitura Municipal
de SAO JOAO DOS PATOS/MA pelo periodo de 1(ano)
ano.
25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
correspondente a parte nao executada.

14.2. As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada,
amigavel ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais sangoes.
14.3. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em ate 05(cinco) dias
uteis a contar da sua notificagao da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e
serem arroladas ate 03 (tres) testemunhas.
14.4. Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitagao da justificativa ficara a criterio da Prefeitura
Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da empresa.
14.5. Comprovado impedimenta ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito pela
Prefeitura Municipal de SAO JOAO DOS PATOS/MA, conforme procedimento esbogado no subitem
anterior, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.

15. DAS ATIVIDADES E DETALHAMENTO DOS SERVigOS

15.1. DESENVOLVIMENTO DAS SEGUINTES ATIVIDADES:

Analise e consultoria referente a sistematica aplicada as diversas modalidades licitatorias;
Elaboragao de minutas de editais e contratos;
Formulagao de documentos e termos de referenda;
Analise e acompanhamento de processo de compras;
Analise e acompanhamento de procedimentos licitatarios;
Acompanhamento e analise de sessoes, referentes aos procedimentos licitatarios;

Elaboragao e acompanhamento de Leiloes;
Elaboragao e acompanhamento de Convites;
Elaboragao e acompanhamento de Tomadas de Pregos;

^L.

Acompanhamento e formulagao de documentos referentes a Comissao Permanente de
Licitagoes, incluindo Pregoes.
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Elaboragao e acompanhamento de concorrencias publicas;
Elaboragao e acompanhamento de Dispensa de licitagoes;
Elaboragao, acompanhamento e assessoria em pregoes presenciais;
Elaboragao, acompanhamento e assessoria em pregoes eletronicos;
Elaboragao de termos de referenda e analise tecnica de manifestagoes, impugnagoes e
demais atos ocorridos durante a realizagao dos procedimentos licitatorios em suas fases
respectivas;
Assessorar e acompanhar procedimentos de orientagao e execugao de servigos de natureza
tecnica, financeira e verificagao das fases de execugao da despesa, inclusive verificando a
regularidade das licitagoes e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade;
Atendimento as exigences previstas em atos normativos, elaboragao de termos de
referenda, recursos ejustificativas junto aos orgaos competentes e bem como de eventuais
procedimentos oriundos de fiscalizagao;

15.2 DETALHAMENTO

Prestar assessoria e orientagoes ao setor de licitagoes quanto a elaboragao dos editais de licitagao,
modalidades de licitagoes, orgamentos, termo de referenda e publicagoes.
Orientar a Comissao Permanente De Licitagoes quanto ao julgamento das propostas, elaboragao
de atas e demais procedimentos;

Orientar e acompanhar os pregoes realizados pelo municipio seja Presencial ou Eletronico;

Orientagoes na manutengao das licitagoes nos sistemas proprios da Prefeitura Municipal ate o
empenho.
Acompanhar todo e qualquer procedimento licitatorio realizado pelo Municipio de forma a orientar
a forma mais correta e aplicavel dentro do que determina as leis que regem as licitagoes e
contratos.
Orientar a Comissao e Pregoeiro em situagoes de manifestagoes de recurso, impugnagoes,
decisoes e outros atos que sao necessarios no decorrer de licitagoes

Orientar e acompanhar a Comissao e Pregoeiro em certames licitatorios na modalidade Presenciais
como Carta Convites, Tomada de Pregos, Concorrencias Publicas, Pregoes Presencial e tambem
ELETRONICO, devendo oferecer assessoria presencial nas sessoes de julgamento, devendo nao
interferir no julgamento,mas orientar os responsaveis no julgamento.
Apos a realizagao dos certames, orientar a CPL e Pregoeiro a organizar toda a documentagao,
fazer publicagoes necessarias de resultados, adjudicagoes, homologagoes, convocagoes, dentro
outra e todas necessarias ao fiel cumprimento das diretrizes da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragoes, como tambem Leis complementares, decretos, normas e orientagoes que venham a
serem exigidas durante a execugao do contrato, sem direito a reajustes por tais aprimoramentos
necessarios.
Ao final do processo,cumprir os prazos do SACOP e enviar os documentos necessarios e solicitados
pelo TCE.
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16. DA QUALIFICAQAO DO PROFISSIONAL

16.1 A empresa devera apresentar os documentos do (s) profissional (is) que executarao os
servigos junto ao Municipio, devendo apresentar toda a sua capacidade tecnica com atestados e
demais informagoes comprovando sua aptidao para os servigos atraves de atestados de
capacidade tecnica em nome do mesmo, como tambem certificados, entre outros.

SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA, em 16 (dezessis) de margo de 2022 (dois mil e vinte e
dois).

Cro-CL ,
rjh 77 jQrX^$\

M. A. DE OLIVEIRA MARTINS - MjE
(HIERARQUIA ASSES. CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS)

CNPJ No 26.877.844/0001-09 -MATRIZ
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARTINS

Carteira de Identidade n ° 027752672004-5 SSP/MA CPF n.° 062.614.453-11
Titular




