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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADo Do MARANHÃo

pRAça BERNARDo coELHo DE aLÍrrEtDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.3E9/0001{8

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2022051 CPL/PMSB

A Prefeitura Municipal de São Bemardo situada na Rua Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 Centro - São
Bemardo/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída por Portaria do Poder Executivo Municipal, toma
público, para coúecimento dos interessados que, de acordo com as Leis Federal no 8.666, de 2l de.junho de 1993 e suas
alteÍações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08 de junho de 1994, rcalizará Processo Licitatório, na modalidade
TOMADA DE PREÇO, no tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EMPREITADA CLOBAL, para conratação do objeto
descrito no item I . deste Edital.

O recebimento da documentação dar-se-á no endereço acima, até às l4:00 ( quatorze) horas do dia 26 de
setembro de 2022, quando seú dado inicio à abertura dos envelopes de "Habilitaçâo e Propostas",

I. DO OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica especializada para parecer jurídico e análise da realidade econômica, jurídica.

financeira e de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores para sua precificação e embasar futura
alienação a interesse da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA.

2. DOS RECURSOS E DOTAÇAO: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conra de
RECURSO: Próprio.

2.1. Dotaçâo Orçamentáriâ:

04.122.0050.2012.0000 - Manutenção da secretaria de GESTÂO
33.90.39.00 - Outro serviços de terceiros - pessoajuridica

2.2. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS: no minimo 60 (sessenta) dias conidos, contados da data previsra
para abertura dos envelopes.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPÂÇÁO
3.1. Poderão paÍicipar desta Licitação empresas que estejam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de São

Bemardo e que atendam às condições e, na fase de Habilitação comprovem possuir os requisitos necessários à

qualificação, estabelecidos neste Edital.

3.2, O Edital poderá ser consultado gratuitamente ou adquirido na sala da Comisseo Permanente de Licitação, situada Rua

Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 CentÍo - Sâo Bemardo - MA, mediânte a entrega de uma resma de papel A4 na

sala de licitação sede da Prefeitura municipal.

4.4. Não poderão paíicipar da presente licitação as empresas:

4.4.1. das quais servidor do Município seja gerente, acionista" controlador, responsável técnico ou subcontralado.

4.4.2. çrja falência lenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçào, em liquidaçâo e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

4. IMPEDIMENTOS
4.1. É vedada a participação de consórcio de empresas.

4.2. É vedada a participação de pessoa ffsica.

4.3. Não será habilitada a empresa que teúa sido declarada inidônea pela Administração Pública, Estadual, Municipal ou
Federal, ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e de contratar com os órgàos da Administração Pública
Municipal.

4.4.3. empresas que se enquadrem nas vedações do artigo 9" da Lei 8.666/1993.
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ESTADO DO MARANHÃO
PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N" 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 06.125.389/0001-88

5. DATA E LOCAL DE RECEBIMENTO
5.1. Ás 14:00 horas do dia 26 de setembro de 2022, a Comissão Permanente de Licitação na sala da Comissão

Permanente de Licitação, situada Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 Centro - São Bernardo - MA, serâo

recebidas as documentações relativa à habilitação e proposta, bem como dará início à abertua dos envelopes da presente

TOMADA DE PREÇO. Oconendo feÍiado ou ponto facultativo na data da licitaçâo, seá a mesma realizada no primeiro

dia útil subsequente, no mesmo local e horário.

ó.DocuMENTAçÃo E PRoPosrA
6.1. Os licitantes deverão apÍesentâr toda a documentação de Habilitação e Proposta de Preços no dia, hora e local citados

no preâmbulo deste edital, em 02 (dois envelopes lacrados e invioláveis, em cuja parte extema, além da razâo social e

endereço, estej a escrito):

ENVELOPE No 0l com as seguintes indicações na parte extema:

PREFEITURA ML,INICTPAL DE SÃO BERNARDO
COI\4ISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÀO
Rua Pça Bemardo Coelho de Almeida 863- Centro - SÃo BERNARDo - MA
TOMADA DE PREÇO n" 006/2022 CPL
*DOCUMENTAÇÀO DE HABI LITAÇÀO"

ENVELOPE N" 02 Com as seguintes indicaçÔes na parte externa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SERNENOO
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Pça Bernardo Coelho de Almeida 863- Cenúo - SÃO BERNARDO - MA
TOMADA DE PREÇO n' 006/2022{PL
"PROPOSTA DE PREÇO"

6.2.4. DO CREDENCIAMENTO

6.2.4.1. No local. data e hora indicados no preâmbulo deste editâl e na presença da Presidente da CPL, será realizado o

cÍedenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a apresentâção

dos seguintes documentos:

6.2.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da gerência da

sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no cÍtso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus

administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha podeÍ para tal, comprovando

esta capacidade jurídica;

6.2.4.3. procuraçâo particulaÍ ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o modelo anexo

a este edital, estabeiecendo poderes para representar o licitante e a praticar todos os demais atos ineÍentes a TOMADA

DE PREÇO.

ó.2.4.4. Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de

Certid6o exp;dida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normâtiva n' 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo

Departamento Nacional de Regisüo de Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e especÍfica do ano em exercicio

exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em

um-dos dois regimes ou utiliza-r e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do

disposto na Lei Complementar n' l23,de l4l12/2006.

ó.2.4.5. para fins de conhrmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuação por instrumento

público, na hipôtese de representação por meio de prepostos;

6.2.4.6. O representante dâ licitante presente à sessão deverá entregar a Presidente da cPL o documento de

credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizâdo. bem



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAROO
ESTADO DO MARANHÃO

PRÁçA BERNARDO COELHO OE ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÂO SERNARDO/MA
CNPJ: 06.'125.389/000í-88

como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e

"Documentos de Habilitação".

6.2.4.7. Os documetrtos nec€ssários âo cr€denciâmento poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por caÍtório competente, ou conferido por
membros da equipe de apoio, inclusive a Presidente da CPL no decorrer da sessão de licitação, ou publicaçâo em órgão
da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2.4.8. A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar em nome
do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à panicipação de qualquer interessado
representando mais de um licitante.

6,2,4,9. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não comparecimento
do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizaní a panicipação do (s) licitante (s) no ceÍame. Neste caso, o
(s) portador (es) dos envelopes poderá (âo) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressallando que
quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (l ou 2), o respectivo
envelope será entregue ao licitante que estârá autorizâdo a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguid4 uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa;

ó.2.4.10. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

6.2.4.1l. Após o credenciamento, a Presidente da CPL declarará a abertura da sessão e nâo mais serão admitidos novos
proponentes.

ó.2.4.12. Credencial de representante do licitante com a respectiva qualificação civil, junto a Comissão Permanente de

Licitação - CPL, a ser entregue separadamente.

6.3. PROPOSTAS DE HABILITAÇÃO

6.3.1. Habilitação Jurídica

6.3.1.1. Requerimento de empresifuio, no caso de empresa individual; CPF, RC do Empresário

6.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição

de seus administradores; CPF, RG do Empresá.urio.

6.3.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercício,

6.3.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo óÍgâo competente, quando a atividade assim o
exigir.

6.3.2. Regularidade Fiscal

6.3.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJI

PÍova de regularidade fiscal da Empresa, perante â Fazenda Nacional, mediante apresentação de

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à

6.3.2.2

IH-i?f,P"o.zl-r.urtillI,f-I
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6.3.2.3

6.3.2.4

6.3.2.5

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n' 1.751, de 02110/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Estaduall

Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do
Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

Certificado de Regularidade de Situação do FGTS CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovando a regulaÍidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

Certidão Negativa da Divida Ativa do Município de origem;

AIvará de Licenç4 Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante

Qualificação Econômico-Financeira:

Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do
licitante.

6.3.3.1 .l Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empres4 vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:

6.3.3.1.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

6.3.3.1.3 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abenura.

6.3.3.1.4 A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo (s; indice 1s.1 de

Solvência Geral (SG), Liquidez Geral (LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a I (um),
resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patÍimonial.
eu devem ser apresentados em folha separada validados pelo contador responsável e pelo
representante legal da empresa:

Ativo Total
sc -......................

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Alivo Circulante
LC

Passivo Circulante

6.3.2.6

6.3.2.7

6.3.2.8

6.3.3

ó.3.3.1

LG:
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

6.3.3.1.5 O licitante que apresentar indices econômicos inferiores a I (um) em qualquer índice de
deverá comprovar que possui (capital mínimo ou patrimônio liquido) equivalente a 170 (um por cento)
do valor total da folha bruta de servidores.

Certidão Negativa de Debitos do município de origem da licitante;

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DÊ ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.3.4

6.3.4.1

6.3.5

6.3.5.1

R€gulâridâde Trâbalhista:

Qualificação Técnica

Atestado(s), em nome da Empresa Licitante e dos profissionais responsáveis, emitido(s) por
pessoa juridica de direito público ou privado devidamente registrado(s) nas entidades

profissionais competentes, conforme o caso.

6.3.5.2 Os atestados deverão ser emitidos em nome da empresa comprovando anterior e bem-sucedida

execuçâo de estudo de viabilidade econômica e ftnanceira, e atestados emitidos em nome da

empresa comprovando anterior e bem-sucedida de vendâ de folha efetiva resultante dos serviços

diretos de estudo para venda de folha.

6.3.53 Será permitido o somatório de atestados para a comprovação do montante de valor vendido

conespondente à folha de bruta do município: R$ 5.300.000,00.

6.3.6. Declaração assinada pelo representante legal de enquadnmento ME/EPP, conforme modelo no Anexo V,

caso seja o caso.

6.3.7. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitaçâo, na forma do § 2" do artigo

32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo lll.

6.3.8. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso

XXXIII do artigo 7' da Constituição Federal, na forma da Lei Íf 9.854199, conforme modelo do Decreto no

4.358/02, conforme modelo no Anexo Vl.

6.4. As certidões valerão nos prazos que lhes sâo próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão vâlidas por 60 (sessenta)

dias, contados de sua expedição.

6.5. Em caso de ME ou EPP e caso a documentação da licitante seja a dona da proposta mais vantajosa seja constatada a

existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e tabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser pronogado por igual

período, a critério dá administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação dejustificativa.

6.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,

sem prejuízo áas sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de

classificaçao. Se, na árdem de classificação, a outra licitante tenha alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista.

será concedido o mesmo prazo para regularização

6.7. Em nenhuma hipótese será concedida pÍorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para a

habilitâção, onde deverá cumprir as norÍnas do Decreto 10.024119, onde apenas será permitida excepcionalmente a

inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência.

6.8. As certidões expedidas pela lntemet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada

órgão emissor.

6,9 OUTRASCOMPROVAÇÔESNECESSÁRIAS

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei
n" 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos peranle a Justiça do

Trabalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDo coELHo DE ALME|oA N" 962 - cENTRo - sÃo BERNARoo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001{8

Certidâo Negativa de Inidôneos expedida pelo Tribunal de Conta da União - TCU, em nome dos sócios e da

empresa;

CeÍidâo Negativa de Inabilitados, expedida pelo Tribunal de Contas da União - TCU em nome dos sócios;

Certidão negativa de idoneidade TCE;

Prova de regularidade perante o CadasÍo Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas-CEls e (CNJ) em nome

dos sócios e da empresa;

6.9.2

6.9.3

6.9.4

6.10. PROPOSTAS DE PREÇOS:

6.10.1. A Proposta de Preços deverá conter;

a) Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

b) Preço Uniúrio e total. expressos em reais:

c) Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Editâl;

d) Prazo de execução 90 ( noventa) dias conforme definido no projeto;

e) Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do CNPJ, nome do banco, o

código da agência e o número da contâ corÍente e praça de pagamento.

0 Os preços ofertados devem apresentar desconto linear em todas as faixas sob pena de não aceitação e

desclassifi cação da proposta.

6.11. Serão desclassificadas as propostâs que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam

omissas, apresentem inegularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem

quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais

licitantes.

6.12 As licitantes aÍcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas proposta§

7 - DO DTRETTO DE PETIÇÃO

7.1 - No prazo de até 05 (cinco) dias úteis ant€s da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá

impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser dirigida a presidente da CPL;

7.1.1 - caberá a presidente da cPL decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

7.I.2 acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realizâção do certamei

7.2 declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de

recoÍreÍ, côm registro em ata da sÍntese dai suàs razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a

apresentação dai razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais ticitantes desde logo intimados para

uir.r"rtui 
"ort.u.-Oes 

em igual núÀ"ro de dias, que começarâo a coner do término do prazo do recoÍrente, sendo-lhes

assegurada vista imediatâ aos aulos:

7.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Prefeito Municipal,

po, irt",íedlo du Ài".id"rt" da CPL, o qual podirá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período,

àncaminhalo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisâo, no mesmo prazo;

7.4 - o acolhimento de tecurso impoÍará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
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8. DO JULCAMENTO

8.1. O julgamento iniciar-se-á com abertura dos envelopes n" 01, contendo a documentação relativa à habilitaçâo das

concorrentes, a qual deverá ser rubricada pelos licitantes presentes e pelos membros da comissão.

8.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os apresentaÍam na forma
indicada neste edital e inabilitadas as que não atenderam as exigências.

8.3. As licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de interpor recurso, o que constará em ata, procedendo à

abertura dos envelopes no 02, das concorrentes habilitadas.

8.4. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem anterior, a Comissão Permanente de Licitaçâo,
suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até então executados e comunicará, por escriro, com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as licitantes habilitadas, a data, hora e local de sua reabertura. Nessâ

hipótese, os envelopes n" 02, devidamente fechados e rubricados pelos pÍesentes, permanecerão até que se Íeabra a

sessão, sob a guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão.

8.5. Às inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados contendo a proposta de preços.

8.6. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicaçâo, serão destruídos,

independent€mente de notificação à interessada.

Propostas

8.?. Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes de n" 02, divulgando a Comissâo, aos licitantes
presentes, as condições oferecidas pelos paÍticipantes habilitados, sendo a proposta rubricada por estes e pelos membros

da CPL.

E.t. As propostas serão analisadas, podendo a Comissão convocar as licitantes paÍa esclarecimentos de qualquer natureza,

que venham facilitar o entendimento das mesmas na fase de julgamento.

E,9, Verificando-se discordância entÍe o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo conigido o preço total;

ocorrendo divergência entre os yalores numéricos e os por extenso predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar tais

erros, sua proposta será rejeitada.

8.10. As propostas que não atenderem as condições desta licitação que oferecerem alternativas de ofertas e cotações não

previstas, preços excessivos ou manifestamente inexequiveis, serão desclassificadas.

8.2.5. O julgamento das propostas será efetuado pela CPL e será considerada vencedora a licitante que apresentar o

MENOR PREÇO GLOBAL, entÍe aquelas que cumprirem integralmente as exigências contidas neste edital.

8.2.6. As vantagens não previstas neste Edital não serão consideradas para efeito de classificação;

8.2.7. Em caso de absoluta igualdade de preços, entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo

2" do art. 3. da Lei 8.666193, proceder-se-á ao desempate, por sorteio, em ato público, para o qual, todos licitantes serão

convocados.

t.2.8. Será afixado em local de fácil acesso ao público e colocada à disposição dos interessados o resultado da licitaçâo,

cabendo as licitântes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partiÍ do primeiro dia útil após a diwlgação.

&

7.5 decididos os recursos e conslatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competenle homologará o
resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fomecedores.

7,6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Presidente da CPL ao vencedor;
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9. ADJUDICÀÇÃO E HOMOLOGAÇÂO

9.I. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da classificaçâo, ou após o seu julgamento com base

relatório circunstánciado, cabe a Comissâo adjudicará o objeto da licitação à vencedora, submetendo tal decisão ao titular

do óÍgão interessado para homologaçâo.

9.2. Homologada a licitaçâo, será convocada a vencedora par4 no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato.

9.3. A Administração municipal poderá revogar a licitação por razôes de interesse público, devendo anulá-la de oficio ou

por provocação de terceiros, quando o motivo assim justificaÍ;

teÍÍno.

12. Das Sanções Administrâtivas

l2.l Aplicam-se à presente licitação as sançóes previstas na Lei Federal n" 8.666/93, atualizada pela Lei Federal no

IO. CONTRÂTO

l0.l O presente Editâl e a proposta da empresa vencedora farão pârtes integrantes do Contrato, independentemente de

transcriçâo.

10.2. A Secretaria de Gestão de São Bemardo - MA, com a antecedência de 5 (cinco) dias úteis, convocâÉ o licitante

vencedor para assinaÍ o lermo de Contrato, aceitar ou retirar instrumentos equivalentes, Sob pena de decair o direito à

contratâção, sem prejuízo de suspensão temporária de paÍticipação em licitação e impedimentos de contratar com a

Secretaria de Gestão de São Bemardo MA, por prazo de até dois anos'

10.3 o prazo de convocação referido no item 10.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando

solicitado durante seu transcurso pela parte, e desde que ocora motivo justificado aceito pela Secretaria de Gestâo de São

Bemardo MA.

10.4. A recusa injustificada da adjudicatária em âssinar o Termo Contratual, dentÍo do prazo estabelecido no subitem

anterior e de oferecer garantia de execução, calacteriza o desatendimento total da obrigação por ela assumida' acarretando

o cancelamento da aãjudicaçao, sujeitando-a pena de suspensão tempoúria de participar em licitações e do seu

impedimento de contrátar com a ad-minist ução pública pelo prazo de até 02 (dois) anos, caso em que a Prefeitura

Uunicipat de Sào Bemardo, através da Secretarii Oe Gestâo poderá convocal, segundo a ordem de classificação, outra

licitante, mantida as cotações da licitante vencedora, se não preferir proceder novâ licitação'

10,5. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários, até de 25o; (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizdo do contrato.

1T. PAGAMENTO

t l.l. O pagamento será efetuado conforme planilha de medição dos serviços realizados autorizzdo e atestados pelo Fiscal

do Contrato e alestâda pelo setor de fiscaiização e mediante entrega da nota Fiscal devidamente atestada pelo setor

competente.

11.2. Nenhum pagamento se fa:á sem a que a empresa adjudicatária teúa recolhido valor de multa, eventualmente

aplicada.

I 1.3. Em especial para este objeto, os pagâmentos dos serviços contratados estiÍo vinculados à efetiva venda dos ativos de

ioif,^ ã" puáu,n""à a serem viabilizaàos"pelos estudos contratados. Sendo assim a autorização para pagamento depende

àu U".-*"""aiOu venda da folha de pagamento para instituiçâo financeira, não sendo devido pagamento anterior a este

8.883/94 e demais normas legais aplicáveis à materia
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12.2. Não existirá qualquer vinculo jurídico entre a CONTRATANTE e quaisquer empregados, encarregados e/ou
prepostos da CONTRATADA que, como tal, teúa ou veúa ter relação com os fomecimentos de que trata este Contrato.

12.3 O valor das multas aplicadas seú de devidamente corrigido, até a data de seu efetivo pagamento, e recolhido em até
30 (trinta) dias da data de sua cominação, mediante Guia de Recolhimento Oficial.

13. Das Disposições Finâis:

l3.l No interesse da Prefeitura Municipal de São Bemardo MA, e caracterizado a conveniência e oportunidade, fica a

licitante vencedora obrigada a aceitar nas mesmas condições propostas os critérios ou sugestões dos serviços que se

fizerem necessários, observado o limite estabelecido na legislação pertinente.

13.2 Nos termos do Art. 48 e sem prejuízo do estabelecido no Art. 109, ambos da Lei Federal n" 8.666/93, o
descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital poderá ensejar a inabilitação ou classificação.
respectivamente.

13.3 Informações complementares ou dúvidas por parte da licitante interessada poderão ser obtidas e esclarecidas no

endereço constante no preâmbulo deste Edital, com a Comissão Permanente de Licitações, e os casos omissos tambem
serão resolvidos pela mesma, à luz da legislação pertinente, ou submetidos por esta à autoridade superior.

13.4 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos
a esta TOMADA DE PREÇO - licitação.

13.5 São partes integrantes deste Edital:
AnexoI- Projeto Básico
Anexo ll - Minuta do Contrato
Anexo Ill - Declaração Acerca de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitaçâo
Anexo IV - Carta Credencial
Anexo V Declaração De Enquadramento Como Micro Empresa Ou Empresa De Pequeno PoÍe
Anexo Vl - Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores

SAO BERNARDO (MA), 05 DE SETEMBRO DE 2022

ELI OS ARA O LIMA
dente da CPL

DOS
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ANEXO I

PROJETO BASICO

l.l. Contrataçâo de pessoa juridica especializada para parecer jurídico e análise da realidade econômica. juridica.

financeira e de mercado do conjunto de ativos da remuneração de servidores para sua precificação e embasar futura

alienação a interesse da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo MA.

2. MOTIVAÇÃO/ JTJSTIFICATIVA:

2.1 Diante do final de vigência do atual instrumento legal e do fato de haverem instituições financeiras manifestadamente

interessadas e dispostas a oferecer contrapartidas financeiÍas a este executivo municipal, além de beneficios e facilidades

no atendimento bancário aos servidores, firmou-se o entendimento de que seria oportuna e necessáuria a realização de uma

licitação, que garanta ampla paÍicipação de todas as instituições interessadas.

Para a obtenção das maiores vantagens e beneficios possíveis, tanto para a Prefeitura como para seus sewidores, que

corresponda ao valor dos negócios proporcionados à instituição financeira pela parceri4 essa administração precisará

estar preparada para um pÍocesso licitatório qualificado, do qual paíiciparão importantes instituições do competitivo

mercado financeiro.

O Tribunal de Contas da União por meio de seu Acórdão 194012015 resultante de uma consulta da Câmara dos

Deputados do Brasil, classificou os custos dos serviços bancários suportados pelos servidores, como ativos a serem

remunerados por instituição banciíria pela sua exploração.

O mesmo acórdão determina estudo ou avaliação de mercado como ferramenta para estimar o orçamento base de

contrapartida financeira a ser paga pela futuÍa instituição bancária contratada'

Havendo a necessidade de se realizar a alienação onerosa do direito de exploração banciíLrio da folha municipal, pois o

município nâo pode abrir mão de receit4 se faz necessário o prévio estudo técnico para se enconÍar o valor de venda

desta folha.

Assim, considerando a extensão técnica dos trabalhos a serem realizados e que os negócios bancários, objeto dos estudos

€ pareceres, não fazem parte do rol de atividades cotidianas desta administração pública, pelo motivo desta Prefeilura não

possuir profissionais com tal experiência nos seus quadros, necessário se faz a contratação, através de licitação, de

empresa de consultoria especializad4 com habilitaçâo técnica, experiência, capacidade produtiva condizente e

conhecimento prático de como fazer pesquisâs e estudos desta naÍU.reza, paÍa fomecer à Prefeitura de São Bernardo os

subsidios técnicos necessiários à definição de estatégias e parâmetros fisicos e financeiros. condizentes com o mercado,

amparando a referida licitação e suportando esta Administração na tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser obtido

com a centralização dos serviços elencados neste edital.

3. Ft'NDAMENTAÇÀO LEGAL E MODALIDADE LICITAIORIA

3.1. A contratação, objeto deste Projeto Básico, deverá ocorrer por intermédio de Tomada de Preços, com amparo legal'

integralmente, nas Leis Federais n' 8.66611993 e demais alterações, e Lei Complementar n' 123/2006 e demais

legislações aplicáveis â este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescriçôes legais

aplicáveis ao assunto.

I . OBJETO:



Fíoo'$sn?02L§5I -
rcllÉ. )V?o*- -.
iiut Íica: -.- J. ----

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO OE ALMEIDA N' 862 - CENTRO - SÃO BÊRNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3E9/000í-88

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

4.1 . Os Serviços serão realizados para Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA, dulante o ano em cuIso

4.1.2. Os Serviços a serem entregues pela contratada são os seguintes:

I - Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômicas e jurídicas de Iicitações de folhas de pagamento de

servidores públicos, ocorridas anteriormente;

II - parecer Tecnico com avaliaçâo da conjuntura atual de mercado referente à concorrência entre as instituições

financeiras para obtenção do direito à parceria para gestão de pagamentos de folhas de servidores e concessâo de crédito

consignado em folha de pagamento;

IlI - parecer Técnico contendo avaliação econômico-fmanceira e precificando dos seguintes ativos para orientâção do

edital de licitação:

a) folha de pagamento e

b) credito consignado dos servidores do executivo municipal

IV - Parecer Jurídico sobre a possibilidade legal da contratação futura de instituição bancária;

V - Conclusão final dos estudos;

vl - Apresentação dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitur4 designada para acompanhamento dos trabalhos,

visando definição dos parâmetros e termos do edital'

o relatóÍio final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentaçâo tecnica produzida' atestando a

legalidade e a consistência do arcabouço de propostas apresentadas'

O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura de São Bemardo pela empresa contratada, prevendo'

entrelanto, no minimo o seguinte conteúdo:

- objeto / descrição;

- firndamentação legal;

- análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos;

- aspectos sócio-pollticos / fatos relevantes;

- conclusão;

- recomendação;

- anexos e informações complementares (quando couber)

4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

do estudoRem
Rs t.400.000,00*Acima de RS 6.000.001,00
R§ 1.200.000,00Entre RS 5.000.001.00 e RS 6.000.000.00
RS 1.000.000,0000000 000l000 00I Re §treEn 4 00RS
RS 800.000,00r",tre nS :.OOO.OO t.00 e RS 4.000.000,00

EnÍre R§ 2.000.001,00 e RS i.000 000 00
RS 400.000.00Entre RS 1.000.001 00 e RS 2.000.000,00

Entre R$ 500.001.00 e R$ 1.000.000,00

RS 600.000,00

R§ 200.000,00
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Rs 10.000.00Abaixo de R$ 500.000 00

4.I. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:

4. I .1. EntregaÍ o(s) material(is) a(s) sua(s) expensa(s), de acordo com o que foi estipulado;

4.1 .2. Entregar o(s) material(is), rigorosamente nas especificaçõ€s, prams e condiçÔes neste instrumento;

4.1.3. 0(s) material(is) devera(ao) ser entsega(s), de acordo com as Ordens de Fornecimento, durante o prazo de

vigência deste conratoi

4.1.4 Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações

decorrentes deste Contrato:

4.1.5. Não transferir, lotal ou paÍcialmente' o obj€to deste Conrato;

4.1.6. Sujeitar-se a mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestândo todos os esclarecimentos

solicitados a e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorraml

4.1 .7. Comunicar a contratzülte os eventuais casos fortuitos ou de força major, denro do prazo de 02 (dais) dias

úteis após a veriÍicação do fato e apresentaÍ os documentos para a respectiYa aprovação, em até 05 (cinco) dias

consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

4.1.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do

presente contrato;

4.1.g. Manter durante toda a execuçâo do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

4.1.10. A contratada responder4 de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição do(s) material(is)

entregue(s), inclusive sua(s) quantidade(s) e qualidade, competindo-lhe também, a do(s) material(is) que não

aceito(s) pela fiscalização da Contratante devera(ao) ser trocado(s);

4.1.1 l. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratadâ quaisquer acidentes que porventura ocorram

na entega do(s) material(is).

4.1.12. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada, a fim de se evitaÍ a subcontratação, que é

vedadanestecontratodequalquerforma,ospar€ceÍeseestudos.Devendo,aindaqueassinadospelos
responsáveis técnicos, ser apresentados pela contratada, e não por pessoajurídica ou flsica diferente

4.2. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE:

4.2.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

4.2.2. Efeaar o pagaÍnento conforme estipulado na Clausula do Pagamentoi

4.2.3. Comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do contrato

5. DAS EXIGÊNCIAS
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5.1 . para a qualificação técnica será exigido comprovação de capacidade técnica no valor da folha vigente como parcela

de maior relevância, atestados de elaboração de estudos e atestados de efetiva venda de folha de servidores.

6. PRAZO. FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO

6.1 Os serviços deverão ser entregue no prazo máximo de 90 (noventa) dias apÓs o recebimento da Ordem de

Fornecimento, na sede da Prefeitura de São Bernardo, ou outro local ou forma Íequisitado pela contratante.

ó.2. Os serviços serão prestados de acordo com as necessidades:

6.2.1. A Fiscalização e aceitação do objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato

decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa da em questão, mediante portaria'

Sendo que Os ierviços serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazos dos mesmos;

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes da presente licitação coÍerão par conta dos recuÍsos específicos consignados no orçamento

da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA, classificada conforme abaixo especificado:

04.122.0050.2012.0000 - Manutenção da secretaÍia de GESTÃO

33.90.39.00 - Outro serviços de terceiros ' pessoajuridica

8. DO PAGAMENTO

1

g.l. o pagamento será efetuado no valor total devido até 05 (cinco) dias úteis após recebimento do valoÍ integra da venda

folha porlsta prefeitura, onde deverá ser apresentada Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente' ocasião

onde sení verificada a regularidade da empresa perante os tributos federais' mediante apresentação da Certidão Coniunta

Negative de Tributos e C;ngibuiçoes Federais e Divide Ativa da União e Previdenciárias, do FGTS e Certidão Negative

de Débitos Trabalhistâ - CNDT.

S.2.EvedadaexpressamentearealizaçãodecobrançadeformadiversadaestipuladanesteEdital,emespecialacobrança
bancari4 mediante boleto ou mesmo; protesto de título, sob pena de âplicação das sânções previstas neste instrumento e

indenização pelos danos decorrentes.

9. DA CONFIDENCIALIDADE:

g.l.Acontratadaobrigar.se-áamante'amaisabsolutaconfidencialidadesobremateriais,dadoseinformações

disponibiIizadosouconhecidosemdeconênciadacontratação,bemcomotÍatá-loscomomatériasigilosa.

9.2. A conhatada ficaÍá terminantemente proibida de fazer uso ou Íevelação, sob nenhuma justificativa, a respeito de

quaisquerinformações,dados,processos,"ódigos,"ada'tros'fluxogramas'diagramaslógicos'dispositivos'modelosou

outros materiais de propriedade da contratante' aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos sewiços'

g.3.Acontratanteobrigar.se.áamanteÍâmaisabsolutaconfidencialidadesobreanálises,dadoseinformações

disponibilizadosoucoúecidosemdecorrênciadacontratação,bemcomotratá-loscomomatériasigilosa.

g.4. A contratante ficará terminantemente proibida de fazer outro uso ou revelação, sob nenhuma justificativa, a respeito

dequaisquerinformações,dados,processos,códigos,cadastros'fluxogramas'diagramaslógicos'dispositivÔs'modelos
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ou outros materiais de propriedade da contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços, que

não seja para o uso de guiar contratação de intuição financeira como orientará o resultado final do estudo.

IO. VIGENCIA DA CONTRATAÇAO

10.1. O prazo de vigência do contrato será de D meses a contar de sua publicação

11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÂO E CERENCIAMENTO

ll.l. os itens deste pRoJETo BÁsICo a serem contratados após regular procedimento licitatório, seÍão objeto de

acompaúamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor'

ll.2.osatosprevistosnoitemanterioÍserâoexercidosnointeressedaadministraçãopúblicaenãoexcluemenem
reduzem a responsabilidade da GoNTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer inegularidade e, na sua

ocorrência, não implica em conesponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou Prepostos;

I1.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO' se em

desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais;

ll.4.QuaisquerexigênciasdatiscalizçãoinerentesaoobjetodoCoNTRATodeverãoserprontamenteatendidaspela
CONTRATADA sem Ônus para a CONTRATANTE'

12. DAS INFRAÇÔES E DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

12.1. A disciplina das inliaçóes " 
;g*. administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela

prevista no Edital.

Santa Bemardo (MA), 05 de setembro de 2022

I

á--,.+Àp.trâ..À,\-f, \x?-. " " " "'
Secretário MuriiciPal de /estÃo

RONALDO DE OLIVEI(A SOUSA
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ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N' 

- 

- CPL PMSB/IVIA
Contrato n' / - CPL- PMSB,tI{A

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE AVALIAÇÀO ECONOMICO-

FINANCEIRA, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DE SÀO BERNARDO E

A EMPRESA .......

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Jurídica de Direiro Público

Intemo, inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88, com sede na Rua Pça Bemardo Coelho de Atmeida 863- Centro Sào

BemaÍdo - MA, doravante denominada CONTRATANTE' neste ato, representada por,

residente e domiciliado na cidade no uso de suas

atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa xxxxxxxxx

inscrita no CNPJ no xxxxxxxxxx e inscrição estadual no xxxxxxxxxxxxx., neste
xxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxx
ato representada pelo seu xxxxxxx,

xxxxxx (a), xxxxxxx (a),xxxxxxx, residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxx, Município de xxxxxxxxx, inscrito no CPF

no xxxxxxxxxx, Carteira de Identidade RG no.xxxxxxxxxx, doravanle denominada CONTRATADA, têm entre sijusto e

pactuado, nos rermos contidos na proposta objeto da TOMADA DE PREÇO n" xxxl2022, e PROCESSO

ÀOUfNIStnnUVO N" xxx-CPL/PMSB que se regeú pela Lei n." 8.666/93. mediante as cláusulas e condições

seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a ContÍatação de pessoa juridica para realização de serviços de diagnóstico e

elaboração de relatório tecnico a fim de viabilizar alienação futura de direito de exploração e gestão de carteira de

servidores da prefeitura Municipal de São Bemardo - MA para instituições de bancárias, conforme especificações

constantes neste 006/2022, que regeu a presente contratação, e, no que couber, à proPosta da coNTRATADA' que,

independentemente de transcrição, passam a fazer parte integÍante e complemental do plesente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO
Objetivando dar suporte à presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo 2022051, em

conformidade com as disposições da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, procedimento licitatório próprio, o qual foi

dispensado em raáo do valor, o qual recebeu o número 00412022'

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÔES DO CONTRATANTE

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Cestão da Prefeitura de São Bemardo'

indicado na forma do art. 67 da Lei n'8.666, de 2l dejuúo de 1993, ao qual caberá, tambem:

a) fomecer todo o subsídio necessáLrio à realização dos trabalhos;

b) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos

técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE;

c) acompanhar e fiscalizaÍ o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitasi

d) comprovar e ÍelataÍ, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços contratadosi

e) sustar a execução de quaisquer serviços por estarem em desacordo com o especificado ou pol outro motivo que

justifique tal medida;

f) emitir pareceres em todos os atos da AdminisÍação relativos à execução do contÍato, em especial aplicação de sanções

e alteraçóes do contrato; e

g) rcalizar os pagamentos à CoNTRATADA de acordo com a forma e o prazo estabelecido no projelo da Tomada de

Preços 00412022.

Í'ÉcêÉo{til.1!.rL
Fcho: 4j,t,D,.l.r{á. ll.
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CLÁUSULA QUÁRTÀ - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRÀTADA A CONTRATADA

obriga-se a:

a) dar plena e fiel execução ao presente contrato, respeitadas todas as cláusulas e condições estabelecidas;

b) apresentar os habalhos no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste contrato;

c) apresentar o resultado dos serviços de pesquisa e desenvolvimento do projeto, na forma de relatório, acompanhado da

metodologia e índices adotados, em meio fisico ou magnetico, contendo de forma clara e objetiva o resultado da

equivalência solicitada;

d) usar mão-de-obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea e suficiente de técnicos, que

assegurem a execução integral dos serviços no pfltzo convencionado, com a qualidade exigida;

e) não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam consultores, técnicos, e outros,

ainda que se utilize dos serviços dessas empresas e/ou proÍissionais para o desenvolvimento dos trabalhos, ficando a

CONTRATADA responsável pela totalidade do projeto;

f) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, resultante de caso fortuito

ou por qualquer outro que veúa a oconer;

g) considerar que a ação da fiscalização do CONTRÁTANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades

contratuais:

h) retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do CONTRATANTE, qualquer

empregado, openírio ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, veúa a demonstr conduta nociva ou

incapacidade técnica;

i) assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem assim, pelos danos

decorrentes da realização dos mesmos;

i) assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciiírios, fiscais, comerciais e resultantes de

acidentes de trabalho envolvidos na execução dos serviços oriundos do plesente contrato, pertinente aos seus

funcionários:

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CoNTRATANTE, ou a telceiros, em virtude de

sua culpa ou dolo na execução do contrato;

l) aceitaÍ, nas mesmas condiçôes contratuais, acréscimos ou supÍessões, nos termos do artigo 65, § t', da Lei n' 8 666/93;

m) manter, durante a vigência do contrato, a certidão Negativa de Débito - cND (INSS), Certificado de Regularidade do

FCTS - CRf, e prova de Regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados, no SetoÍ de Contas a Pagar

desta Prefeitura:

n) emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação; e

o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação'

CLÁUSULA QUINTA. DO PREÇO

O Preço total do serviço ora contratâdo coÍesponde ao valor de

§ l. o preço contratado deverá compreender todas as despesas com mão-de-obm, impostos, encargos sociais e

previdenciários, taxas, seguros, mnsportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente

contrataçâo.

venda de fo lha de RS 000006 100maaclaraPRS
venda de fo lha RS 5 000 00 R$ 000 0006 0000 I eentreParaRS

de fo R$ 00 RS 000 00000504 0000 I eenlha trevendaPaÍaRS
enda lha RS 00 $ 000fo 00 00 000I Re 4000de entrearaPR§

da fo lha RS 000 S 00 0000 00l00 00 Re)de entreP venRS
de fo RS 000 RS 00002 0000I 00 00I eath enlrevendaParaRS

venda de RS 0 R$ 000 00fo 0I 00005 I00 0 ehaI treenParaRS
Para venda de folha abaixo de Rs 500.000,00RS
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empÍesa contratada. vencedora da licitação apÓs verificação

que compÍove que os sewiços executados se encontram de acordo com o termo contrâtual e, a partir do recebimento dos

recursos, pela Prefeitura, oriundos da instituição financeira vencedora do certame ou da negociação, relativo aos ativos,

objeto deste edital.

O pagamento será de uma só vez, mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo, devidamente atestado pela autoridade

competente.

§ lo paÍa execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazeÍ constar do recibo ou nota fiscal/fatura correspondente,

emitida, sem rasu.ra, em lera bem legível, em nome da Prefeitum de são Bernardo - MA, , o nome do Banco, o número

de sua conta bancária e a resp€ctiva Agência. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES deverá apresentar, juntamente

com o recibo ou nota fiscal/fatura, a devida comprovaçâo, a fim de evitar a Íetenção na fonte dos tributos e contribuições,

conforme legislaçâo em vigor.

§ 2. Na ocorrência da rejeição do recibo ou nota fiscal/fatum, motivada PoÍ erro ou incorreções, o prazo passará a ser de 5

(cinco) dias úteis, contado a paÍir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa § 3o Por razões de

ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado

exercicio (ano civil) não poderâo ser faturados tendo como referência o ano seguinte'

CLÁUSULA OITAVA - DÀ VIGÊNCIA
O presente lnsÍumento teÍá duração de ó0 (sessenta) dias, e/ou até que perdurem as obrigaçôes enEe a CONTRATANTE

a u coNrRernoA, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante pedido formal da

CoNTRATADA, justificando com precisão as causas do atraso, e desde que seja acatado pela Administração o plesente

prazo poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei8666193'

CLÁUSULA NONA - DO REÀJUSTE

O preço inicialmente contratado manter-se-á fixo na presente contratação'

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

I - As partes obrigar-se-ão a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e informações

disponibiiizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa'

lI As partes ficarâo terminantemente proibidas de fazer uso ou revelação, sob neúuma justificativa, a respeito de

quaisquer informações, dados, processos, cÓdigos, cadastÍos, fluxogramas' diagramas lógicos' dispositivos' modelos ou

ouoo, n,lu,"riui. d" propriedade da contratante, aos quais tivel acesso em decorrência da prestação dos serviços'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA

Asdespesasdecorrentesdestacontrataçâocorrelão,nopresenteexelcício'àcontadadotaçãooÍçamentiíria.

04.122.0050.2012.0000 - Manutenção da secretaria de GESTÃO

33.90.39.00 - Outro serviços de terceiros - pessoajurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

A rescisão deste conbzto podení ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CoNTRATANTE, nos casos enumerados nos inCisos I a XII e XVII do

artigo 78, da Lei 8.666/93;

b) amigável, por acordo entre as paÍes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e
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c) judicial, nos termos da legislação

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução total ou parcial do contrato. a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia

defesa, e segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n'8.666/1993 e na

Lei n" 10.520/2O02'.

a) advertência, nas hipóteses de execução irregulaÍ de que não resulte prejuízo para a Administração;

b) mult4 previstâ na forma do § l', nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Administração:

c) suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com Municipios por período de até cinco anos, nas hipóteses e

nos termos do ârt. 7' da Lei n' 10.520102 e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos

delerminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pelante a autoridade que aplical a penalidade, nos

termos do art. 87, inciso lV, da Lei no 8.666/93.

§ l" As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente

serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autolidade competente do

CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento estipulada

para o cumprimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de São Bemardo, Esfado do MaIanhão, com renúncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja, paÍa dirimir as questóes relacionadas com o presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela

via Administrativa. E, poÍ estârem âs PaÍes justas e contratadas, assinam o plesente Instrumento em 02 (duas) Yias de

igual teor e forma.

SÀO BERNARDO(MA),

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS

2'l"

CPF
CPF:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÁO

TOMADA DE PREÇO n' 00612022- CPL

A Empresa , sediada

......................(endereço completo),...... declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2" do art. 32, da Lei
n. 8.ó66193, que até a presente data inexistem fatos impeditivos pam sua habilitâção no presente processo licitatôrio
TOMADA DE PREÇO n" xxx/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência./falência ou concordata,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

(assinatura do responsáv€l pela empresa)

..........,cNPJ N"
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ANEXO IV

CARTA CREDENCIAL

À
Prefeitura Municipal de São Bemardo
Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO n" 00612022- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa
portado

inscnto no
da RC n'CNPJ sob o n" credenciamos o Sr. (A)

e do CPF n" para nos representar na licitação em referência, com poder para

formular ofertas, lances de preços, recoÍTer, Íenunciar a recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame

em nome da representada.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa signatiiri4 inscrita no CNPJ sob o n."

, sediada na........................(endereço completo)..................., poÍ intermedio de seu representante legal. o
........, portador do Documento de ldentidade n' e do CPF n'Sr. (a)

... DECLARA, para os fins do disposto no subitem ............ do edital, do TOMADA DE PREÇO n"
00612022, sob as sançôes administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empÍesa, na presente data, é

considerada:

I. ( ) MICROEMPRESA, conform€ inciso I do art.3" da Lei Complemetrtar n" 123, de l4ll2l2006i

Il, ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3" da Lei Complementar n" 123, de

14n2,2006.

Declara, aind4 que a empresa esÍí excluída das yedações constantes do § 4'do art. 3'da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal

OBS

l) Assinalar com um "X" a condição da empresa

2) 2) Esta declaração deverá ser enhegue à Comissão, após a abertura da sessâo, antes e sepaÍadaÍnente dos

envelopes (Habilitaçao e Proposta de Preços) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pÍetenderem se

beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar no 12312006.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃo DE CUMPRIMENTO DA Lf,GISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES

Local e data

Prezados Senhores.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de

l8(dezoito) anos em horário nofllrno ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de

menores de l6(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partiÍ de l4(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamente

assinatura autorizda)
(nome e cargo do signaário)_

nome da empresa)_
endereço)-


