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10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, na Sessão Pública, manifestar imedlata e
motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada na Ata da Sessão, sendo concedido ao
llcitante Recorrente o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do Recurso, flcando os demais
licitantes, desde logo, intlmados a apresentar contra"razões, em igual prazo, que começará a contar a partir
rlo término do prazo do Recorrcnte sendo-lhes asseguradq vista imediata dos autos na COMI§5Ão
PERMANENTE DE LICITAçAO, no endereço indicado neste Edltal.

10.1.1. A falta de tnanifestaçâo imediata e motivada rla intenção de interpor Recurso, no momento da
Sessão Pública, impllca decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adJudicar o objeto liciLado
ao licitaôte proclamado vencedor.

10,2. O encarninhamento do eventual Recurso e eventuais contra-razões será dirlgldo o PREFEITO
MUNICIPAL por intermédio do pregoeko, devendo ser entregue por escrito e protocoÍizado na
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE BARREIRINHÀS, no enderêço registrado no preâmbulo do Edital.

10.3. Havendo Recurso o pregoeiro, reconsiderando ou não sua decisão o encamlnhará devidamente
informado, à consideração da PREFEITO MUNICIPÁL que proferirá decisão dcfinitíva. Julgado o Recurso,
o PREFEITO MUNICIPAL emiika a HOMOLOGAçÂO do obieto da licitação ao llcitante vencedor,.após ter
sldo o mesmo ADJUDICADO p€lo pregoeiro.

!0.4. O recurso contÍa decisão do pregoeiro teÍá efeito suspensivol

10,5. O acolhirnentô de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

10,f:. A ausênr:ia da preserrça física do llcitante na Sessão Pública deste PREGÃO, no momento da
.Jiyúigeção.io ircitante vencedor impossibilitará o ingresso de Recurso implicando a decadência cjo diÍeito.

11, DA AD]UDICAçÃO E HOMOLOGAçÃO.

11,1. Deciarado o vencedor, e não havendo manifestaçáo <.le Recursos o pregoelrq fará a ADJUDICAçÃO
do objeto licitado ao vencedor e seguidamente encaminhará.os autos ao PREFEITO MUNICIPAL,paTa
homologação.

11.1.1, i-iavendo recurso a adjudlcação do objeto ao vencúdor é atÍibuição do PREFEITO MUNICIPAL que
também procederá à homologação do certame.

11.2. Após a ilomologação da licita6o o adJudicatário será convocado para recebimento da Nota de
Etnpenhô e assinatura do Contrato, conforme ANEXo VII, nas condições deflnidas neste Edital,

11.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS convocará o licitante vencedor, por melo de
notiíicação via email ou através de fac-símile, parô assinar o termo de contrato no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, peÍmitindo a prorrogação pôr igual perí,cdo, na forma do § 10, do art.64, da Lel no 8.666/93 e
alteraçôes.

12, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

12.1. Qualquer cidadão pôderá impugnar o pÍesente Edltal, por irregularidade na apllcação da Lei, devendo
protocolar o pedido até 02 (dois) dias úteis aírtes da data fixada para o recebimento da Proposta.

12.2. caberá o pregoelro decidlr sobre a impugnação formulada, podendo, se Íor o caso, auxiliar-se pelo

setor respônsável pela elaboração do Termo de Referenciâ e ainda pela Assessoria JUIídica do MUNICIPIo.

12.3. A inrpugnação feita tenlpestivamente pelo iicitante não o impedlrá de participar do processo licitatório
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertlnente.

12.4. Decairá do direito de lmpugnar os terÍnor do presentc Edital c licitante que, tendo-o aceito sem
objeção, vier, após julgarnento desfavoràvel, apresentar lalhas ou irregularidades que o viciem, hipóteses
em que tal comunicação não terá efeito recursal, i ,'
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12.5. Se a inrpugnação for acolhida, o pregoelro designará nova data paÍa a reallzação do certame.

,13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento à empresa vencedora da licitação objeto desta contratação pela conclusão dos
trabalhos, somente se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a realização do pregão da folha de
pagamento, a ser feito em etapa segulntc e com obJeto de outro certame licitatório, após o recebimento
dos recursos financeiros pela Prefeitura Munlcipal de Barrelrinhas, oriundos da instituiçãô Íinanceira
vencedora do certame do pregão da folha de pagamênto.

13.2. O pagamento será de uma só vez, mediantê a apresentação da nota fiscal ou recibo, devldamente
atestado pela autoridade competente. i ,

13.3. Após sucesso do pregão da folha de pagamentq a remuneração dos serviços objeto deste Edital
se dará à empresa Vencedora;

13.4, Nenhum pagamento será efetuado à CoNTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financelra que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou lnadlmplência, pelo

descumprimento dêste contrato, sem que isso gere dlreito ao reajustamento do preço ou correção
monetária.

13.5. Fica o contratado obrigado a manter durante toda execução do contrâtôr em compatibilidade com
as obrigaçôes por ele assumidas, todas as condições de habilitaÉo e qualiÍicação exlgidas na Ilcltação

13.6.Caso os pagamentos sejarn efetuados após o prazo estabelecido no item 13.1, por culpa do órgâo
Contratante, este ficará sujeito à multa de 0,02o/o (dois centésimos por cento) ao dia, sobre o valor da
respectiva Nota Flscal, até o limite de too/o (dez por cento).

,14. PRÁZO E LOCAL_p!: PRESTAçÃO DOS SERVIçOS

14.1, Pra-4 de prestação dos serviços será de acordo com a Ordem de Serviço. A vigêncla do contrato será

de 06 (seÍs) meses, com inÍcio a partir da data da sua assinatura. e/ou até encerrarem-se as obrigações
entre a Contratante e a Contratada, podendo ser prorrogado mediante pedido formal do contratado,
justificando com preclsão as causas do atraso, e desde que seja acatado pêla Adminlstrôção,
14,2 o local de prêstação dos serviços será conforme especiÍicado no Termo de Referência.

15. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:

15.1. A dêspesa decorrente deste objeto corrcrá à conta de reclrsos específicos, conslgnados no orçamànto
do MUNIcÍPIO, nq seguinte DoLação Orçamentária:

03.01.04.122.0001,2,012 - Manutenção e Funcionamento da Secretarla de AdminístraÉo
3,3.90.35.00 - Serviços de Consultorla

16. DAS PENALIDADES :

16.1. Em caso de atraso injustiÍicado ou pela inexecução das condides estabelecidas, ou execução

insatisfatória dos serviços contratados, atrasos, omissôes e outras falhas sujeltaÍ-se-á a CONTRATÀDA às

seguintes penalldades:

16.1.1. Advedência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigaçôes assumidas e a
dctcrminação de adoção das necessárias medidas de correções;

16.1.2. Multa, aplicada nos segulntes limites:

a) 0,30lo(hês décimos por cento) por dia, âté o 30 (kígéslnlo) dia de atraso, sobre o valor do foÍnecimen
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b) 200/o (vinte por cento) sobre o valor do tornecimento não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias,

conr a conseqúente rescisão do contrato.

16.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pelo MUNICÍPIO e impedimento

de conhatai com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos nos teimos da lei no

10,52017002.

16,1.4. hpedimonto de licitar e contratar com a PREFEITURÂ MUNICIPAL DE BARREIRINHAS caso

a contratad'a dcscumpra as condições estabelecidas neste Edital, apresente declaração falsa, não mantenha

a Proposta, ense1e o retardamento da execução dô objeto contraLado, falhe ou fraude na execução do

contrato, comporie-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal. pelo prazo de até cinco anos, enquanto

perduraiem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja promovida a reabilÍtação perante a

própría autoridadê que aplicou a penâlidade. i ,

16.2. As penalidades apllcadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fôrnecedor do

Munlcípio.

16,3. Se o valor das multas não for pago ou depo§tado na Conta Únlca do Tesourô, será automaticamente

descontado de qualquer Íatura ou crédlto a que a CONTRÂTADA vier a fazer jus.

17,1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pêlo pregoeiro, com base na Lei n.o

LO,52OIZOO2, subsidiariamente pela Lei No 8.666/93 e demais legislação aplicada ao procedimento,

17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do lnhio e incluir-se-á o dla do

venclmento.

17.3. Os licitantes deste PREGÃO sujeitam-se a todos os seus termos, condições e normas, especiflca$es e

detalhes, que se comprometem a cumprir plenamente, lndependentemente de qualquer manifestação

escríta ou verbal,

U.4. No julgamento da PROPOSTA o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não altere a substância

da pROpb§ÍA, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, reglstrado em

ata e acessível a tôdos, atribuindo-lhes validade e eficácia para Íins de habilitação e classiÍlcação,

17.S. Na hipótese do processo licitatório sofrer suspensão, os prazos de validade das propostas ficam

automatlcamente prorrogados por igual ôúmero de dias em que o referldo procêSso estiver suspenso,

17.6. Este edital e seus anexos estão à dÍsposição das interessadas na Comissão Permanente de Licitação-

õpL, na av. loaquim Soelro Carvalho, sn, centro, Barreirlnhas, àe segunda à sexta'feira, nolnrá-rio daíB:00

u, i2,00 horur, onde poderão ser consultados gÍatuitamente ou obtldos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta

reaÉJ, atrartr'do 'pagamento do DAM. os esclarecimentos poderão ser realizados através do email:

cpl@barreirinhas.ma.gov.br.

17.7. Quaisquer êlementos, informações e esclarecimentos relatlvos a 9tu- ELE!1"-:u]go 
prestados pelo

prugouiro e inembros da Equipe de Apoio, na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçAO no endereço e

irorãrio registrados no subitem 17,6 deste edital, obedecldos os seguintes critérios:

a) Não serão levados em consideração, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativos ao Edital, que

nâo tenham sido formulados por osáritô e rievidamente protocolâdos na CPL até O2(dois) dias úteis antes da

data marcada paÍa Íecebimento dos Envelopes.

b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o MUNICIpIO,

17.8. Os esclarecimentos da CPL aos

tenham adquirido o presente Edltal.

Cconsuientes serão comunicados a todos os demais lnteressados
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17.9. É íacultada o pregooiro, auxlliada pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase desta licitação,
díligências destinadas a esclarecer ou a comprementar a lnstrução do processo, vedada a inclusão posterior
de docunlento ou lnformação que deveria constar originalmente da PROPOSTA.

17.10. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da PROPOSTA ou dos documentos
de HABILITAçÃO, o pregoelro poderá suspender o PREGÃO e marcar nova data para sua aceitabilidade
ficando lntlmados, no mesmo ato, os licitantes.

17.11. Os casos oriissos serão resolvidos pelo pregoeiro, que decidlrá com base nas normas apllcáveis à

espécie em vigor,

17,\2, Faráo parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pêlo licitante vencedor que
tenham servido de base para o Julgamento da licitação, bem como as condlçôes estabelecidas neste
PREGAO, independentemente de transcrição.

17.13. Integram o presente Edital. independente de transcrição, os seguintes anexos:

ANExo I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Cafta Credencial
ANEXo III - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habllltação (art. 40, inciso VII da
Lei no 10.520/2002)
ANEXO IV - Modelo de Carta Proposta
ANEXO V - Modelô de Declaração de Pessoa Jurídlca (CFl88 art. 70, inciso XIXIII, Lei no 9,854/99, Lei

8,666/93, art. 27, lnclso V e Decreto 4.358/2002)
ANEXO VI - Declaração de Inexlstêncla de Fato Impeditivo da Habllltação (tei no 8,666/93. artigo 32, §
20)
ANEXO VII - Minuta do Contrato

Barreirinhas - MA, l0 de julho de 2020.
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1) OBIETO:

Contrataçãô de empresa especializada para realização de servlços de consultoria a Íim de realizar pesquisa e

desenvolvlmento de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-flnancelra da folha de

pagamento dos servidoràs da Prefeitura Municipal de Barreirinhas e concessão de crédito consignado em

iolha de pagamento, para llcita-los posteriormente e centrallzá-los na instituição financeira que oferecer o

melhor pieçô pelos negóclos, a pa(ir do preço mínlmo apresentado peio respectivo estudo de viabilldade e

homologado pela AdministÍação Municipal,

2 - ]USTTFICATIVA
Diante do final de vigência do atual instrumento legal e do fato de haverem instituições financeiras

maniíestadamente inteiessadas e dlspostas a oferecer contrapartldas financeiras à este executivo municípal,

além de benefícios e facilidades no atendlmento bancário aos servidores, firmou-se o entendimento de que

seria oportuna e necessária a realização de uma llcltação, que garanta ampla participação dê todas as

[l**nt;l|?f::ffiu,oru, u"n,unun. e benerícios p*rir.n, tanto para a Prereitura .orno ou,u'."r,
servidores, qúe coriesponda ao valor dos negócios proporcionados à instituição flnancelra pela parceria,

essa administração precisará estar preparada para um processo licltatóÍio qualificado, do qual participarão

importantes instituições do competitivo mercado financelro.

Esia licitação que será realizada para a seleção da instituição financelra, a qual será parceira da Prefeitura

Municipal àe Barrelrinhas na gestão conjunta para operacionalização do sistema de pagamento de servidores

e cle concessão de crédito consignado ern folha de pagamento possui características bastante complexas,

pois envolve conheclmentos e lnformações atualizadas sobre os negóclos relacionados ao mercado

iinanceko e serviços bancários, bem como estudos especializados pautados em premlssas econômico-

financeiras e'bencimark'. Além disso, para que ôs prazos existentes sejam cumpÍidos, o referido processo

licitatório deverá ser tecnicamente qualificado, atendendo aos anSeios das pârtes envolvldas.

Ásiim, considerando a extensão e complexidade técnica dos trabalhos a serem realizados e que os negócios

bancários, objeto dos estudos e pareceres, não fazem parte do rol de atlvidades cotidianas desta

administração pública, pelo motivo desta Prefeitura não possuir profissionals com tal expertlse nos seus

quadros, nêcessárlo se iaz u contratação, através de licitação, de empresa de consultoria especlalizada, conr

habilitação técnica, experiência, capacidade produtiva condlzente e know how em pesquisas e estudos,destô

naturezã, para fornecer à Prefeituia Municipal de Barreirlnhas os subsídios técnlcos necessários à definição

de estrategias e paÍâmetros Íísicos e financeiros, condizentes com o mercado, amparando a referida licitação

e suportaÃdo esta Admlnistração na tomada de decisão quanto âo melhor valor a ser ôbtldo com a

centralização dos serviços elencados neste edital.

3. REQUISITOS DE CONSULTORIA i

ExperiêÀcia no desenvolvimento de pesquisas c projetos de avallação econômico-flnanceira, comprovada

atiavós de Atestado,de Capacidade Técnica, emitido por ente público e privado, para o qual prestou serviços

de natureza pautada neste editai.

4 - DA PRESTAçÃO OOS SrnVrçOS
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Os serviços descritos neste ternro seráo realizados senrpre em conjunto com a equípe da Prefeitura,
mantendo os membros desta equipe permanentemente informados êm relação aos trabalhos, e submetendo
à sua consideração prévia e aprovação de todo o aspecto que suponha a adoção de decisões de qualquer

tipo.
A expectatlva é que o trabalho esteja concluÍdo no prazo estipulado com a qualldade exigida, atendendo às
neccssldades desta Prefeitura.
A docunlentação técnica a ser produzida pela empresa contrelada deverá ser conclusiva e conter todgs os
subsíidios necessárlos à deflnlção de estratéOlas para todo o processo de licitação, desde a elaboração dos

editais, acompanhamento dos procedimentos, até a publicação do resultado flnal,
os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes:
I - Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômlcas e jurídicas de llcitações de folhas de
pagamento de seFúidores públicos, oconidas anteriormente;
II - Parecer Técnlco com avallação da conjuntura atual de mercado referente à concorrêncla entre as
instituiçôes financeiras para obtenção do direito à parceria para gestão de pagamentos de folhas de
servidores e concessão de crédito consignado em folha de pagamento;

III - Parecer Técnico contendo avaliação econônrlco-financelra e precificando dos seguintes ativos para

orientação do edital de licitação:
a) Folha de pagamento e
b) Crédito consignado dos servidores do executivo municipal.

IV - Conclusão final dos estudos;
V - Apresentação dos estudos e pÍopostas às autoridades da Preíeitura, designada para acompanhamento
dos trabalhos, visando definlção dos parâmetros e termos do edital;
VI - Minuta de edital de licitação para seleção de instituíção Íinanceira para gestão conjunta da

operacionalização do sistema de pagamentos de servldores.
O relatório final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica produzida,

atestando a legalidade e a consistêncla do arcabouço de propostas apresentadas.
o leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura Municipal de Baríeirinhas pela empresa

contratada, prevendo, entretanto, no mínimo o segulnte conteÍldo:
- assunto / descrifro;
- contexto atual / fatos relevantes;
- análíse / objetivos ho parecer / aspectos técnlcosl
- fundamentação legal;
- conclusão;
- recomendação1
- anexos e informaçôes complementares (quando couber)

6. OBRIGAçõES DA CONT&qTADA
a) executaios servlços llcltâdos nas condlções e nos píaz.os estôbelecldos no Termo de Referêncla, mntados

a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE, conforme

esieclÍicaçôes técnlcas estabelecidas no Ato convocatório, no Termo de Referência e em sua Propôsta de

Preços, observadas as respectlvas quantidades, quôlldade e preços;

b) refazer os serviços licitados reprovados no aceite provisório, por estârem em desacordo com ãs

especificações técnicãs exigidas no Termo de Referêncla ou com a Proposta de Preços, no prazo de até 05

(cinco) dias úteis, contados â partir da respectiva Notlficação;

c) Refazer os servlços licitados em que se veriÍicarem vírcios redlbitórios após a assinatura do ateste gue

fórmalizar ô recebimento definitivo, observado o prazo nráxlmo de 05 (cinco) dias úteis da constatação do

vício e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

19



Fls. Nô

Folha:
Rubrica

I'REFEITURÀ MUNICIPAL DD BÀruTEIRINHAS
trSTÁDO DO MARANHÃO

coMrssÃo PERMÀNDNTD DE LICITAÇÃO
Av, ,Ioaquiur Soeilo Can,alho, sn, Centr.o - Barrsirinhas-MA

cNPJ N". 06.217,954t 0001 -37

d) não transferir a terceiros, no todo ôu em parte, o objeto do Contrato;

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execuçâo do objeto licitado;

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execuçãô deste Contrato, indicando seus
endereços físico e elehônico (e-mall), telefone, celular e fac-símiles;

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social. razão soclal, CNPJ, dadôs bancários,
endereço, telefone, fâx e outros dados que forem importantes;

h) responsabjlizar-se pela qualidade dos serviços executados, qob pena de responder pelos danos causados
à Administração ou a têrceiros; i

i) arcar. com as deipesas com transporte, carga e descarga, encargot tributos, seguros, conkibuiçôes e
obrlgaÉes socia,s, trabalhístas e previdenciárías e quaisquer outras despesas decorrentes da execuçáo dos
serviços;

j) respeitar e fazer com que seu pessoal rêspeite as nornlas de segurança do local onde serão executados os
serviços objeto deste contrato;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal respelte as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e adminlstrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste
Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofrldos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciáíÍas lhes assegurem;

ô) responsabilizar'se pelos danos causados direta ou indiretamente à Adminlstração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços objeto deste contrato, não exclulndo ou
reduzindo essa responsabilidade a Íiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigações descritas no presente côntrato, a contratada deverá cumprír todas obrigôçõês
estabelecidas no Termo de Referência; i ,

q) manter, durante â execução do Contrato, em compatibilidade mm as obrlgaçôes por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas.

6- OBRIGAçõES DO CONTRATANTE
Fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrôes e técnicas, com
detalhamento, clareza e objetividade, buscandô-se:
a) Fluxo adequado de côleta e análise de lnformações necessárias aos estudos a serem realizados pela
empresa contratada;
b) DefiniÇãô das informações que deverão constar do edital de licitação para quê as instltuições
financeiras, também, possam realizar os estudos necessários visando a apresentação de suas propostas;
c) Estabclecimento de parâmetros compatívels corn o mercado, de forma que os valores mínimôs, bem
como os benefícios e vantagens propostos pela Prefeitura não sejam proibitivos e estimulem a concorrêncial
d) Maximizâção dos ganhôs financeiros, vantagens e benefícios à Prefeitura e aos seus servidores;
e) Deíinição de critérios objetivos para seleção da instituição Íinancelía parceira;

Proc. No 128/2020--
f,ubricà _



fls. No

PITETHTURA NIUNICIPÀL DE BARREIruNHAS
ESTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PEIIMANIINTE DE I,ICITAÇÃO

07
Folha:
Rubrica:

0

Av. Joaquim Soeilo Cnn,alho, str, CcnÍro - Bnucirinhns-MA
CNPJ N". 06.211.95410001-37

f) lvlaior transparência e credibilidade nas informações e processos;

s) Internalizaçãodosconhecimentos;
h) Agilidade e presteza no cumprimento dos prazos.

7 . DA EXECUçÃO E APRESENTAçÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos serão executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura do
contrato, e apresentados na forma de relatório, onde será descrlta a metodologia e índices utilizados, em
meio físlco ou magnético, contendo de forma claÍa e objetiva orresultado da avallação dos ativos sollclta§a.

8 . DA ESTIMATIVA DOS RECURSOS E FORMA DE PAGAMENTO
O valor máximo esthnado para a contrataçáo deste objeto será a quantia de R$0,19 (dezenove
centavos) para cada R$ 1,00 (um Real) arrecadado com a respectiva licitação/negociação dos ativos
tinanceiros do município, o qual teve como parâmetro a menor cotação realizada em empresas do ramo.
O levantamento dê dados que a Prefeitura arrecêdará será reallzada pela empresa contratada, como
contrapartida da instítulção financêira pelo gerenciamento da folha de pagamento.

O pagômento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada, vencedora da

licitação, em até os(cinco) dias úteis após o recebimento dos recursos, pela Prefeitura Municipal de
Barrelrinhôs, oriundos da instituição Íinanceira vencedora do certame ou da negociação. relatÍvo aos

ativos, objeto deste edital.
o pagamento será de uma só vez, mediante a apresentação da nota flscal ou reclbo, devidamente
atestado pela autorldade competente.

9 - DA VIGENCIA DO CONTRATO
o contrato terá vigêncla de 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura, e/ou até encerrarem'se as

obrigações entre a Contratante e a Contratada, podendo ser prorrogado mediante pedido formal do
contratado, jusuficando com precisão as causas do atraso, e desdê que seja acatado pela Administração,

aplicar a penalidade, nos termos do art.

§ 10 As penalidades somente Poder
justiíicativas somente serão ôceitas por

10 - DA CONFIDENCIAUDADE
A contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e informações

disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, pem como tratá-los como matéria sigilosa,

A conkatada ficará terminantemente proibida de fazer uso'ou revelação, sob nenhuma justificatiüa, a
respeito de quaisquer informações, dados, processos, códlgos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos,

dispositivos, modelós ou outros materlals de propriedade da contratante, aos quals tiver acesso em

decorrência da prestação dos serviços,

11 - DAS SANçõES ADMINISTRATIVAS
pêla inexecução total ou parcial do contrato, a Administrôção poderá aplicar à CONTRATADA, gaÍantida a

previa defesa, e segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no aft. 87, da Lei

n'8,666/1993 e na Lei n0 10.s2012002i
a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;

b) multa, prevista na forma do §1o, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a

Adminlstração;
c1 suspensáo temporária do direito de licitar e de contratar com Municíplos por período de até cinco anos,

nas hipóteses e nos termos do art. 70 da Lei no 10.520/02; e
d) deélaração dc inidoneidade para licltâÍ or,l contratar com a Administrado Pública, enquanto perdurarem

oi rnotivoi determinantes da punição ou até que seja promovida a reabllitação perante a autorldade que

87, lnciso IV, da Lei no 8.666/93.
ão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionals e as

escrito, Íundamentadas em fatos reals e comprorávels, a critério da

2l
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Fl§. No

PR]iIItrITURA MUNICIPAL DE BÀRREIIUNHÀS
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cNPJ N". 06.21 7.9s4/0001-37

Folha:
Rubrica:

autorÍdade conrpetente dô CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máxlmo de 05 (cinco) dias
úteis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.

12 . DISPOSIÇõES GERAIS
a) O MunicÍ;oio terá direitq a qualquer tempo, de rejeitar quaisquer produtos fornecidos, que de alguma
forma, não estejam em eskita conformidade com os requisítos especificados, independentemente dos
deíeitos a serem apresentados após a entrega.

b) A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional dê seus empregados, cabendo-se
responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão
destes, ínclusive por inobservância de ordens e normas da contratante,

c) Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por seüs
empregados em bens patrimoniais da contratantê, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da
CONTRATADA.

c,1) Desdc que apurado o dano e caracterizada a autoria de q{ralquer empregado da CONTRATADA, o valor
da indenização será descontado no ato do pagamento de faturá, o que ficá deide 1á pactuado.

d) A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua aSo ou omissão,

e) A documentação de habilitação deverá esta em conformidade com a Lei no 10.520/2002, Lei no 8.666/93
e legislações correlatas,

22
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Proc. No 128/2020

PRtrFIi,I'I'URA IVII]NICIPAI, DT' BARREIRINHAS
ESTÂ)O DO MARÀNHÀO

coMlssÂo PERMANtrNTI, DE LTCITAÇÁO
Av, Jolquim Soeito Carvnlho, sn, CcnÍro - tsarreirinhas-i\{À

cN PJ N", 06.217.954t 000t-31

ANEXO II

CARTA CREDENCIAL

Rêf.: PREcÃo No 1671020 - cPL

(local e clata)

CoMISSÃO PERMANENTE DE LTCITAçÃO - CpL

BARREIRINHAS.MA

(empresa) por seu representante legal, que,esta
qubscÍeve, credencia o Sr. _ portador da CI no _ e do CPF no

para rêpresentá-la perante no Pregão em referêncla. com poderes para foffnulaf-sfetran
lances de preco. recorrer, renunciar ao diÍeito de interposição de recursos em qualquer fase do processo
licitatório e praticar todos os demals atos pertinentes ao ceÍtame em nome da representada.

Atenciosamente,

Nome e assinatura do representante legal

23
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Rubrica

PREI'I'ITURA MUNICIPAI, DB BARITEIRINHÀS
ESTÀDO DO MTII{ANHÃO

COMISSÂO PDRMÀNÍ]NTIi DE LICITAÇÃO

fl§. flo--..-
Pmc. No 128/2020_

Folha
Rubíica

A empresa , 

--_ 

estabelecida na cidade de 

-, 

inscrita no CNPJ/MF sob no-, pelo seu

repreientante legal lnfra-assinado, em cumprlmento ao disposto no artlgo 40 da Lel Federal no 10.520/2002,

DÊCLARA sob ãs penalidades da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no

Edital do PREGÃO PRESENCIAL 11o 

-/2020 

de interesse da Prefeitura Municipal de Barrelrinhas,

estando, portanto apto â participar do certame.

Av, Joaqrriru Sociro Cnn,rlho, sn, Ccntro - Bnrrcirinhas-MÀ
CNIPJ N ". 0 6.2t7,9 54 I 0001-37

PREGAO NO 16/2020 _ CPL

ÀNEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

I

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAçÂO

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020

Lôcã1, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legaj, com a devida identificação)

ÂNEXO III.1

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE (EPP)

PREFETTURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçAO

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020

Prezadô senhor,

,1. 24
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I'RtrtrtrI'I'UItÀ MTINICIPAL DE I]AIUttrIRINHÁ.S
TISTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANIDN'TI DII LICITAÇÁO
Av. Joaquirn Socilo Cnlvalho, sn, CcnÍr'o - Ilalrcilinhas-MÀ

cNP.r N". 06.217.9 54t0001-37

Folha:
Rubrica

Processo

A ernpresa estabelecida na cidade de 
-- -, inscrita no CNP/MF sob no-, pelo seu

representantc legal infra-assinado, declara que se enquadra como Mlcroempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP) e que o movintento dâ receita bruta anual da empresa não excede aos
limites fixados no art. 30 da Lel complemêntar no 123/2006.
Declara, também, que não se enquadra nas hipótêses do exclusão relacionadas no § 40 do art.
30 da lei retro mencionada,
Declara, ainda, estar ciente das sançóes que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299

do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
Por ser expressão de verdade, firmamos a pÍesente.

OBSERVACõES:
A Declaração deverá ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento, podendo

ser um dos seguintes documentos:
a comprovação de inscrição no SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficlal da secretaria
da Recêita Federal;
a certidão expedida peta Junta Comercial do domicílio da sede da licitant€, emitida 90
(noventa) diâs consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas;
c Outro documento equlvalente,

,

2.5

Proc, No 120/202o_
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, Local, data e assinatura.

(nome da empresa e do seu repÍesentante legal, com a devida identiflcação)
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PREnEITUIL\ MUNICIPAL D[,
ESTADO DO MAIrA

BAITREIRINI{ÀS
NHAO

pro.. No 128/2020-.
Rulrriaâ

CONIISSÁO I'DRMANENTI' DD LICITAÇÃO
Àv, Joaquirl §oeiro Carvalho, sn, Ccntr.o - Bal.rciÍinhts-MA

CNPJ N". 06.211.9 34t0001-37

_ . PREGÂO No 16/2020 _ C_PL

ANEXO IV

MODELO DE CÂRTA PROPOSTA

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

Ar-r: coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020

Prezados Senhores

1, Pela presente, declaramos inteira submlssão aos preceitos legais em vigor, especialmcnte da Lei
n"1.0,520, de 17 de julho de 2002, da Lei no 8.666, de 1 de junho de 1993 e das cláusulas constantes do
Editai.

2, Propomos à Prefeitura Municipal dê BarÍeirinhas peifpreço total abaixo declinado nas condições
estabelecidas, prestAr serviços objeto do pREGÃo pRESENCIAL Nô, 16/2020.

3. O prâzo dc valldade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da dãta da sua entrega,

4, Prazo de prestação dos serviços será no período da realizaçâo do evento. A vlgência do contrato será de
06 (seis) meses.

5. Ratificamos o preço total paÍa a Contratação de empresa especializada para reallzação de serviços de
consultoria a fim de realizar pesquisa e desenvolvimento de pro.)eto com o objetivo de promover a aváliação
ccônômico-financeira da folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Municipal de Barrelrinhas e
concessão de crédito consignado em folha de pagamento, para licltá-los posterioÍmente e centralizá-los na
instituição financeira que oferecer o melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo
respectivo estudo de viabilidade e homologado pela Adminlstração Municipal, em conformidade com as
especificações contidas no aNExo r - Tenno de Referência. propomos como preço total para a execução
dos serviços o valor ,,..,,.... para cada R$ 1,00 (um real) arrecadado pela Administração Pública Municipal e
valor global de R$ ............,. (Valor caiculado com base na receita estimada).

6, Outras informações: Razão Soclal da Proponente, Endereço, Telefone, Fax, Celular, E-mail, (se houver)
CNPJ No _incluso o nome da Instituição Bancária no, Aqência e Conta corrente,

Local/ data e assinatura.

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devida identificação e qualificação)

26
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Íls. No-

Rubricà

PI{EFnITIJITA MIINICIPÀL I)N BARRDIRINI{AS P
IiSTADO DO MÀRÁNHÃO

coMrssÂo ptlRMÀNENTD DE LTCTTAÇÃO
Av, Joaquinr Sociro Carvalho, sn, Ccntlo - llnrrcirinhas-lVlA

cNPJ N". 06.2t1.954 t000 1-37

PREGAO NO 16/2020 - CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO DE RELAçÃO OE TRABALHO

(C,F ART. /o, inciso XXXIII, LEI No 9,854/99 E LEI 8,666/93, ÀRT, 27, INCISO V)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020

Prezados Senhores,

A empresa (razão soci
pelo seu representante

edo CPFN

al do licitante) com endereço na , inscrita no CNPJ/MF sob o no vêm.

legal infra-ôssinado, Sr,(A)-portado(a) da cédula de identldade N0

o ='-- sob pena de submeteÍ-se à aplicação das sanções definidas na Lei

no 10,5?012002, DECLÀRA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lel no 8.666, de 21 de junho de

a5
Fclha

1993, acrescido pelú.Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: emprega menor, a partlr cle quatorze anos, na condição de aprêndlz ( )

oBSERVAçÃo: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Local, data e assinatura

(nome da empresa e do seu representante legal, com a devlda identiÍlcação e qualificação)

(Representante legal)

(Observação: etn caso aflrmativo, asslnâlar a ressalva acima)

ffi
,\WÁ
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PREFtrITURÂ MUNICTI'AL DD BARREIRINIIAS
IiSTADO DO MARÁNHÃO

COMISSÃO PDRMÀNENTE DE LICITAÇÃO
Av. Joaquinr Soeir.o Cnrvalho, sn, Ccntro - Barrcirinhas-MA

cNP.I N.. 06.217.954i0001_37

Fls,

PÍoc. No 12a/2020.-- 

-

Rubrlca 
--

Folha:
R

ANEXO VI

DECLARAçÀO DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO

Pregão no 12020

A Empresa lnscrita no CNPJ/MF sob o no sediada na
(endereço completo), por intermédlo de seu representante leqal

da Cartelra de Identidade noportado(a)
no
nv

D E C L A R A, sob as penas da lei, nos termos do § 2o do art. 32, da Lei Federal
8.666/93, que não existem fatos supervenientes à data de expedlção do CertiÍicado de

Registro Cadastral * CRC, que venham a impossibiÍitar a sua Habilitação na llcttação em epígrafe,

Declara, outrossim, conhecer na Íntegra o edital e qLre se submete a todos os seus termos.

Barreirinhasr._ de _ _ de 2020

(úome da enlpresa e asslnatura de seu Representante Legal)

28
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PI{I'TEITTIRA MUNICIPÀL DIi BARREIRTNHAS
IISTÀDO DO MÀRAN}IÃO

coMrssÃo pDRMANriN',rE DE LTCTTAÇÃO
Av. Jortluim Sociro Carvalho, sn, Ccntro - Barrcirinhas-MA

cNPJ N". 06.217.9s4 t0001_37

PREGÃO NO 16/2020 - CPL

ANEXO VII

MINUTA DO CONTRÂTO

ÍYoc. No 128/2020

qbT 0át

Rubrica

CONTRATO DE PRESTAq1O DE SERVIÇOS, QUE ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURÂ
MUNICIPAL DE BARREIRINHÀS, E DE OUTRO LADO,
A EMPRESA

Pelo presente instrumento de contrato de prestação de serviços, que entre si fazenr, de um
Iado A PREFEITUEA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, sediada na AV. Joaqulm Soeiro Carvaiho, sn,
Centro, Barreirinhas, inscrita no CNPJ sob o flo.....,...,.., doravantê denominada MUNICÍPIO, neste ato
repÍesentado pcla Secretaria Municipal Interessada, ..............,..,,.....,, braslleiro, inscrito no cpF sob o no

RG no ,.,......, residente e dômicjllado nesta cidade, e de outro lado,
doravante denominada CONTRATAD4 sediada à.....,.......,.,., CNPJ no..............,,, neste ato representada
pelo Sr..,..........,...,...,..., brasileiro, CPF no,.............,.....í residente e domlciliado nesta Cldade, têm enke si.
ajustado o presente Contrato de PÍestação de Servlços, cuja lavratura foi regularmente autorizada em
despacho constante no Processo AdmÍnlstrativo no l28la020t da licitação na modalidade Pregão no
1612020-CPL e seus anexos, e ainda da proposta adjudicada que a este integram, independentemente de
transcrição, submetendo-se as parte às disposições constantes da Lel no 8.666/93 e suas alteraçôes
posteriores, mediante às Cláusulas e condlções seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oB]ETo

ContÍatação de empresa especializada para reallzação de serviços de consultoria a fim de realizar pesquisa e
desenvolvimento de projeto com o objetivo de promover a avaliação econômico-flnanceira da folha de
pagamento dos servidores da Prefeltura Municipal de Barreirinhas e concessão de crédito consignado em
folha de pagamento, para licitá-los posteriormente e centralizá-los na instituição financeira que oferccer o
melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo de viabilldade e
homologado pela Adminlstração Municipal, de acordo côm os termos e condições estabelecldas no Termo de
Referência, Anexo I do Pregão n.o 16/2020, bem como, na pro.0osta apresêntada pela Contratada.

cLÁusULA TERCEJRÁ: DA PRESTAçÃo Dos SERVIçOS

Os serviços descritos neste contrato serão realizados sempre em conjunto côm a equipe da
mantendo os membros desta equipe permanentemente informados em relação aos trabalhos, e subme
à sua consideração prévla e aprovação de todo o aspecto que suponha a adoção de decisões de qualqu
tipo.
A expectativa é que o trabalho esteja concluído no prôzo estlpulado com a qualidade exiglda, atendendo às
necessidades desta Prefeitura.
A documentação técníca a ser produzida pela empresa contratada deverá ser conclusiva e conter todos os
subsídios necessárlos à definição de estratégias para todo o processo de licitação, desde a elaboração dos
editals, acompanhamento dos procedimentos, até a publicação do resultado fÍnal.
Os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes:
I - Relatório 'l-écnico com informações sobre avallações econômicas e jurídicas de licitações de folhas de
paganlento de servidores públicos, ocorridas anteriormente;

Í4,
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RÍbricô

PI{EFITTI]RA M UNICI PÀL DE BÀRREIRINHAS
ES:I'ADO DO MÁRANHÃO

COMISSÃO PUII,MÁNI'N'TII I)[, LICITÀÇÃO
Av. ,Ioaquinr Soeilo C:rrvnlho, sn, Ccntro - Bnrreirinhas-MÀ

cNPJ N.. 06.217.954t0001-37

II - Parecer Técnico com avallação da cônjuntura atual de mercado referente à concorrência entre as
instituições Íinanceiras para obtenção do dkeito à parceía para gestão de pagamentos de folhas de
seryidores e concessão de crédito consignado em folha de pagamento;
III - Parecer Técnico contendo avaliação emnômico-Íinônceiia e preciÍicôndo dos seguintes atlvos'para
ôriontação do edital de licitaçãô:
c) Folha de paoamento e
d) Crédito consignado dos servidores do executivo municipal.

IV - Conclusão final dos estudos;
V - Aprescntação dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitura. designada para acompanhômento
dos trabalhos, visando deÍinição dos parâmetros e termos do editali
VI - Minuta de edital de licitação para seleção de instituição ÍinanceiÍa para gestão conjunta da
operacionalização do sistema de pagêmentos de servidores.
o relatório final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnlca produzlda,
atestando a lcgalídade e a consistência do arcabouço de propostas apresentadas,
O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeltura Municípal de Barreirinhôs pela empresa
contratada, prevendo, entretanto, no mÍnimo o segulnte conteúdo:
- assunto / descrição;
- contexto atuai / fatos relevantes;
- anállse / objetivos do parecer / aspectos técnicos;
- fundamentação legBl;
- conclusão;
- recomendação;
- anexos e informaçôes conrplementares (quando couber)

PAúGRAFo ÚNICO , I

pata efeito de controle a CONTRATADA deverá ao sollcltar o paqamento referente aos servlços, apresentar

cornprovante de'i:restação dos mesmos, devidamente assinadas por servidor credenciado dâ

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREçO E FORMA DE PAGÀMENTO

I- O valor global estimado do presente Contrato é de R$ XXX para a prestação de seruiço, sendo a quantia

de Rg parã cacla Rg 1,00 (um Real) arrecadado com a respectiva |icitação/negociação dos atlvos financeiros

do município.
II - O pagamanto à empresa vencedora da licitação objeto destâ contratôção pela conclusão dos trabalhos,

.o*"nie iu dará em até gs(cinco) dias úteis após a reallzação do pregão da folha de pagamento. a ser felto

em etapa seguinte e com obleto de outro certame licitatório, após o recebimento dos recursos financeiros

pela prefeltuia Municlpal de darreirinhas, orlundos da institulção financeira vencedora do certame do pregão

àa folha de pagamento, caso o referiào pregão seJa fracassado ou deserto, a empresa não receberá

qualquer remunãração, ficando a PreFeitura Munlcipal de Barreirinhas - MA, isenta de qualquer pagamento.

lil - O pagamento'será de uma só vez, mediante a apresentaçãô da nota flscal ou recibo, devidamente

atestado pela autoridade competente.
pAúGüFO pRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto penden^te de

iiquiàãiao qualquer obrigação financeiia [ue lhe for imposta, em virtudê de penalldade ou ínadimplência,

pálo dáscumprimento dãstà contrato/ sem que isso gere direlto ao reajustamento do preço ou correção

monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDo - Fica o contratado obrigado a manter durante toda execução do contrato, em

.áríáúnirú"à. iom as obrtgações por ele assumtdas, todaE as condições de habilitação e qualiíicação

exigidas na licitação,
paáÁenaro rÉncEIRo- As Notas Flscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de SeNiços'
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PÍoc. No 128/2O2O----
Rut .lca

Folha:
Rubrica

PITtrFEITURA MUNICIPAI, DI' BARRDIRINIIAS
IISTADO DO MARÂNHÃO

coMISSÂO I'ERMANDNTD DE LICITAÇÃO

Prwesco:?-Ali C-?)

Av. Joaquirn Socir.o Carvnlho, sn, Centro - llnrrcirinhns-MA
CNPJ N". 06.217.954t0001-37

PARÁGRÀFo QUARTo - o paganrento será efetuado pela CoNTRÂTANTE, mediante depósito em conta
corrcnte da CONTRATADA no Banco ,...,,,.......,.., conta no ......,... agêncla .,........

PARÁGRÂFO QUINTo- A Nota Fiscal/Fatura apresentada com valores ou especificações incorretos será
devôlvida à CONTRATADA, para que esta efetue a correção, devendo o prazo para pagamento ser contado a
partir da reapresentação da Nota FiscayFatura.

PAúGRAFO SEXTO - O eventual atraso no pagamento sujeitará a CONTRATANTE à multa de 0,330/o
(trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor vencido, até o llmite de f0% (dez por cento),
desde que, para tanto, não tenha concorrido a CONTRATADA.
CLAUSULA QUINTA: DO REÀ]USTE

O valor dos serviços propostos pela CONTRATÀDA não será alterado durante a vigência do Contràto.

CtÁUsUtA sE)fiA: vIGÊNcIA

o prazo de vigência deste Contrato será de 06 (seis) mesqs, com início a partir da assinatura do
contrato, e/ou até encerÍarem-se as obrlgaçôes entre a Cohtratante e a Contratada, podendo se'r
prorrogado mediante pedido formal do contratado, nos termo do art. 57 da Lei no 8.666/93.

cLÁusuLA sÉTrMA! DA DorAçÃo oRçAMENTÁRrA

A despesa dê que trata o objeto, está a carqo do elemento orçamentário:

03,01.04.122,0001.2.012 - Manutenção e Funcionamênto da Secretaria de Administração
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria

cúusULA oITAVA: Do INADIMPLEMENTo E sANçÕEs
A não prestação dos servlços conforme solicitado sujeitará a CONTRATADA à multa correspondente 0,330/o
(trinta e três centésimos por cento) sobre o valor estimado do contrato.

PARÁGRÀFO PRIMEIRO

^lém 
da muita aclma citada a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA,

na hipótese de inexecução total ou parcial do conúato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10o/o (dcz por cento) sobre o valor estimado do contrato, nos casos que
ensejarem sua rescisão determinada por ato unllateral e escrlto da CONTRATANTE;

c) suspensão temporária de particlpar em licitação e impêdimento de contratar com a
Admlnistração, por prazo não superior a 2 (doi§) anos;

d) deqlaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motlvos dêterminantes da punição.

PAúGRÂFO SEGUNDO

As sanções previstas nas alíneas "a", 't" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a prevista na alínea
"b".

PARÁGRAFO TERCEIRO

A multa prevista não tem caráter compensatórlo, e seu pagamento não eximirá â CONTRATADÂ da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das lnfraçôes cometidas,

cúusurA NoNA: DAs oBRrcAçõEs DA CoNTRATADA
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,roc No 128/2
Rubricô

PTTDFI)ITUITÂ MUNICIPAL DE BARRTIIUNHAS
I,:S1'ADO DO MARANHÃO

coMlssÃo PDIWANDN:r.I DIC r,rcrTÁÇÃo
Av, Jorquitu Soeiro Cnrlnlho, sn, Cenf ro - Bnr.reirinhas-MA

CNPJ N". 06.217.954 t0001 _37

a) executar os serviços licitados nas condições e nos prazos estabelecidos no Termo de Referência,
contados a partir do recebimento da respectivà Ordem de Serviços expedida pelo CONTRATANTE, conforme
especiÍicações técnicas estabelecidas no Ato convocatório, no Termo de Referênclâ e em sua pioposta de
Preços, ôbservâdas as respectivas quatltídades, qualidade e preços;

b) rcíazer os serviços licitados reprovados no aceite provisório, por estarem em desacordo com as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta cte Preços, no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação;

a) Refazer os seÍvlços licltados em que se veriÍicarem vkios redibltórlos após a assinatura do ateste
que formalízar o recebimento definitivo, observado o prazo máxlmo de 05 (cinco) dias úteis da constatação
do vício e às suas expensas, a critérlo da CONTR^T NTE;

d) não transferir a terceiros, no todo ou em paÍte, o ôbjeto dô Contrato;

e) identificar seu pessoal nos atendimentos e na execução do objeto licitado;

f) designar preposto para Íesolver todos ôs assuntos relativos à execução deste Contrato, indica
endereços físÍco e eletrônlco (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;

g) comunlcar imediatamente qualquer alteração no seu estatudo social, razão social, cNPl, dados bancârios,
endereçô, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados
à Administração ou a terceiros;

i) arcar com as despesas com transporte, carga e dêscarga, encargos, tributos, seguros, confribuições e
obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer ouVas despesas decorrentes da execução dos
scrviços;

i) respeitar e fazer com quê seu pessoal respeite as nolmas de seguÍança do local ondê serão executados
os servlços objeto deste contrato;

l) respeitar e fazer com que seu pessoal íespeite as normas de segurança, hlglene e medicilla do trabalho;

m) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à execução deste
Contrato, como única e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofrldos pelos ernpregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabaihistas e previdenciárias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a teÍceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos seúlços objeto deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilldade a Íiscâlização ou o ac<lmpanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigações descritas no presente contrato, a contratada deverá cumprir todês obrlgações
cstabelecidas no Termo de Reíerência;

q) manter, dur.rnte a execução do contrato, ern compatibilidade conr as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilltação e quallflcação exigldas.

0se
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PREIEI'I'UITA MUNICIPAL DIi BAIIRE,IRINHAS
BSTADO DO MARANIIÃO

COMISSÃO PERMANENTD DE LICITAÇÂO
Av, Joaquim Sociro Crrvalho, sn, Ccntro - Barreirinhas-MA

cNP.t N". 06.2r7,954/0001-37

CLÀUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAçõES DA CONTRATANTE

a) 
^ 

Contratante se obriga a proporcionar à Conkatada todas as condições necessárias ao pleno
cunrprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nq 8.666/93;

b) Acompanhar e fiscalizar o serviço, objeto do presente contrato;

c) Atestar os documentos fiscals peftinentes, quando contproüado o serviço, podendo recusar aquele§ que
não estejam de acordo com os termos do contrato;

d) Rejeitar os serviços que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especiÍicações;

e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas/Reclbos, devidamente
atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e pÍazo estabelecldos no lnstrumento de contrato,
observando as normas adminlstrativas e flnanceiras em vlgor;

f) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o sewiço, objeto desse

instrumento, diÍigenciando nos casos que exigem provldências corretivas;

g) Proceder às advertênclas, multas e demais comLrnicações legais pelo descumprimento das obrigaÉes

assumldas pela CONTRATADA;

h) o contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Adminiskação especialm

dcsignado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93,

cLÁUsULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAçÃO
prévio e

nto próprio,

pAúC1AFO pRIMEIRO - A acettação da CoNTRATANTE não exime a CONTRATADA de responder pelos

atos, falhas, orÍos op atrasos na execução do objêto subcontratado.

PARÁGRAFo SEGUNDo - A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com a CONTRÂTANTE e

estará obrigada a aceitar suas declsões.

o presente Contrato não poderá ser objeto de subcontÍatação/ nô todo ou em parte, a não ser

expresso consentimento por escrito do CoNTRATANTE e sempre lnediante instrume

devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oncial. r

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCI5ÃO
12,1 O contratô poderá ser rescindldo:

a) a qualirLer momento, devendo a parte que assím quiser agir, dar à outra um prévio aviso de 30

(trinta) dias, por escrito;
b) Àos caios enumerados nos itens I a )0r'II do art' 78 da Lei n'o 8 666/93;

cj anrigavelmente, por acoÍdo entÍe as partes, desde que haja convenlência para a CONTRATANTE;

d) judicialmente, nos termos da legislação'

ãí â inu*ucrção'total ou parcial dãste iontrato ensejã a sua rescisão, conforme disposto nos artigos

77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

12.2, A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei Federal no 8.666/1993'

12,3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o

conkaditório c a ampla defesa, sendo que, depols de encerrada a lnstrução inicial, a CoNTRA'IADA terá o
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Proc. No 128/2020_
Rubri.a
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Folha

0
PITEIEITURA MUNI CI PAI, DE BARITEIRINHAS

ESTADO DO I\4ÀRÀNI{ÃO
COMISSÂO PBIIMANIINTE DE LICITÁÇÃO

Av. Joaquiru Soeiro Can,alho, str, Ccntro - IJfln'cirinhls-MA
cNl,J N.. 06.2 17.954/0001-37

prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manlFestar e produzir provas, sem prejuizo da posslbilidade da
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providênclas acauteladoras,
12.4. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinado por ato unilateral e escrito da Administraçãô;
b) anrigável, por acordo entre as partes, reduzída a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para o CONTRATANTE;

c) judicialmente, nos termos da tegislação,

12,5. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta
ressarcida dos p§uízos regulatmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execuçáo do presente Contrato até a data da rescisão.

12,6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos
decorrentes deste Contrato, até o limite dos preJuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções
previstas neste instrumento, i i

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - DA LEcrsLAÇÃo npLrcÁvru
13.1. O presente Contrato rege-se pelas seguintes normas:

a) Constituição FedeÍal de 1988;
b) Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de2002, q subsídiartamente, Lel Federal no 8.666, de 21

de junho de 1993. bem como suas alteraçõês posteriores;
c) Lei Complêmentar no 123, de 14 de dezembro 2006 e alterações;
d) Decreto Federal no 7 .897 de 23 de laneiro de 2013
e) Edital do Pregão Presencial no 16/2020 e seus anexos;
í)Demais normôs regulamentares apllcáveis à matéria, doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais

do Direito.
11.2. Na intcrpretação, integração, aplicação ou em casos de divergência entre as dlsposiçôes deste
Contrato e as disposiçôes dos documentos que o integram, deverá prevalecer o conteúdo das cláusulas
contratuãis.
11,3. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Leí Federal
no 8.666/1993 e demais normas pertinentes às licitações e contratos administratlvos e, subsidiariamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de dlreito privado, em especial a Lei Federal no
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa clo Consumldor),

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA - Dos AcRÉscIMo E supREssÕEs

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçõLs contratuais, os acréscimos ou supredsôes
que se fizerem necessários, até o limlte de 25% (vinte e cinco por cento) do valoÍ do Crntrato, de acordo
com o constante no ârt.65, § 10 da Lei Federal n.o 8.666/1993.

cúusulA DÉcrMA eurNTA - DA aLTERAçÃo coNÍRAruaL

Ocorrendo desequilíbrlo econômlco-financeiro do contrato, a Administraçâo poderá restabelecer a relaSo
pactuâda, nos termos do art. 65, inclso ll, alínea d, da Lei no 8,666/93, mediante comprovação documental
e requerimento expresso do contratado,

).t

I
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P.oc. t{o 128/2020_
Àubricã

PR.E,IEITURÁ MUNICIPAL DI4 BÀIIRI'IRINHÀS
ESTADO DO MÂRÀNHÃO

coNrrssÃo PDRTVTANDNTTC rlD LTCITAÇÂO
Av, Joaquirn Soeiro Carvalho, sn, Cerrtlo - Btrlcirinhas-MA
, CNP.I N".06,217.954/0001-37

Fste contrato possuí vínculo editalício por estar enquadrado no processo llcitatório, Pregão Prêsencial no

16/2020 (art. 55, inc. XI);

Folha:
Rubrica

cLÁUsULA DÉCIMA SÉTIMA. DA PUBLICAçÃO

A CONTRATANTE fará publicar o resunto do presente Contrato no Diárlo Oflclal do Munlcípio, após sua

a:;sinatura, obedecendo o prazo previsto no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei n,o B'666/93'

cúusuLA DÉCIMA oITAvA- DAs coMUNrcÀçõEs
[uulqrur .o.unicação entre as partes a respelto do presente Contrôto, só produzká efeltos legais se

plroi..iiau p* escr'ito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua eÍetivação, não

sendo consideradas comunicações verbais'

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS PRERROGATIVAS - A CONTRATANTE cabe as prerrogativas

instltuídas pela Lei no 8.666193, no seu artigo 58.

CLÁUSULA VIGÉSIMA . DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Barreirinhas, Estâdo do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas

do presente instrumento.

E, para Íirmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o pre.sente Contrato em 03 (três) vhs de igual teor

e forma, para que sunam ,. ro ãr.,'ro 
-ãi 

ôüais, depois de lidas, são assinadas pelos represêntantes dâs

pu,tu., óônrnlrnNTE e CoNTRATADA, e pelas testemunhas abaixo'

Barrelrinhas - MA, de de 2020'

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

CPF NO

CPF NO
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r, ,r,,rriri. .,§
CX{ADADINHA
Côírp.olússo e Dêsênvolúín€nto

SECRETARIA MUNICIPÀL DE ADMÍNISTRAÇÃO

coNTRATO ADMINISTRATIVO N" 00í/202ílTP N' 017/2021

PROC. ADMtNTSTRATIVO No 010',|.0309.2021

CONTRATO N" OOI/2021ÍTP 01712021 QUE ENTRE SI

CELEBRAM ASECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA BAEPENDI
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA
EXECUçÃO, DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E
ELABORAÇÃO DE RFJ ATÓR|O TÉCNICO A FIM DE
VIABILIZAR, ALIENAÇÃO FUTURA DE DIREITO DE
EXPLORAçÃO E GESTAO DE CARTEIRA DE

SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA - MA PARA INSTITUIÇÓES DE
BANCÁRIAS, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente insÍumento de Contrato, de um lado o Município dê CHAPADINHA-MA, atraves da

SECdETARTA MUN1C;PAL DE ADMTNTSTRAçÃO, CNPJ N" 06.1'17.709/0001-58, sediada na Avenida
presidente Vargas n' 310- CenÍo, Chapadinha - MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota

Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta ctdade, , doravante

denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado BAEPENDI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA, inscrita no cNPJ/MF sob no.27 .947.21610001-15, estabelecida na

Rua José Joaquim santana(Res. Marina), no 22 - Quadra c, Bairro campestre- cEP: 9.053-530 - Têresina

- pl, neste ato iepresentada por Zorbba Baependi da Rocha lgreJa, portador da OAB/PI no 7569_e inscíto no

CPF/MF sob nd 449.436.803-06. residente e domiciliado na Av. Coronel CosE Araújo,

no 2541 , Íeresina/Pl doravante denominada de CONTRATADA. O presente contrato é originário da Iicitaçáo
modalidade TOMADA DE PREçO Edital n" O17l2O21e tem sua fundamentaçáo legal na Lei n" 8.666, de 21

de Junho de 1993, e suas alteraçÕes.

CúUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO

o presente contrato tem por objeto a contrataÉo de pessoa jurídica para realizaÉo de serviços de

dragnóstrco e elaboraçáo de relatório técnico a fim de viabilizar alienaçáo futura de direito de exploração e

gesláo de carteira de servidores da Prefeitura Municipal deChapadinha -MA para instituiÇoes de bancárias,

conforme especificações constantes neste Edital rP 01712021 , que regeu a presente contratação, e, no que

coubeÍ, à proposta da CoNTRATADA, que, independentemente de transcriçâo, passam a fazeÍ parte

integrante e complementar do presente contrato.

CúUSULA SEGUNDA . DA LICITAçÀO
objetivando dar suporte à presente contratação, foi instauÍado, nos autos do Processo Administrativo

0101 .0309.2021 , em conformidade com as disposições da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

CúUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE

A execuçáo do contrato deverá seÍ acompanhada e Íiscalizada pela Secretaria de Adminisúaçfo da Prefêitura

de chapadinha, indicado na forma do art. 67 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, ao qual caberá

temb{âm:

1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

a) fornecer todo o subsidio necessário à realização dos kabalhos,

b) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execuçâo dos serviços, inclusive permitir o livÍe

acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE;

c) acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas;

d) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviÇos contÍatados;

e) sustar a execução de quaisquer serviços por estarem em desacordo com o especiflcado ou por outro

motivo que justifique tal medida;

i emittr pareceres em todos os atos da Administração relativos à execuÉo do contrâto, em especial aplicaÇão

de sançoes e alteÍaçóes do contrato; e
g) realizar os pagamentos à CONTRATADA de acordo com a forma e o prazo estabelecido no projeto da

Tomada de Preço no 01712021 .

CúUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA A CONTRATADA

obnga-se a.

a) dar plena e Ílel execuÉo ao presente contrato, respeitadas todas as cláusulas e condiçÕes estabelecadas,

b) apresentar os trabalhos no p|.azo de até 20 (vinte) dias, contados da assinatura deste contrato,

c) apresentar o resultado dos serviços de pesquisa e desênvolvimento do prgeto, na forma de relatório,

acompanhado da metodologia e índices adotados, em meio fisico ou magnético, contendo de forma clara e

objetiva o resultado da equivalência solicitadai

d) usar máo-de-obra capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea e suÍiciente dê

técnicos, que assegurem a execução inlegral dos serviÇos no prazo 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 venha a ocorrer;

g) considerar que a aÇão da fiscalização do CONTRATANTE náo exonera a CONTRATADA de suas

responsabilidades contratuaas,

h j retirar dos serviços, imediatamente após o recebimênto da respectiva comunicaçáo do CONTRATANTE,

qualquer empregado, operário ou técnico seu que, a critério do coNTRATANTE, venha a demonstrar conduta

nociva ou incapacadade té€nicai
i) assumir integral responsabilidade pela boa execuÉo e eficiência dos serviços que efetuar, bem assim,

pelos danos decorrentes da realizaçáo dos mesmos;

j) assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais, comerciais e

resultantes de acidentes de trabalho envolvidos na execução dos servigos oriundos do presente contrato

pertrnente aos seus funcionártos,

k) responsabilizaÍ-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, em

virtude de sua culpa ou dolo na execução do contÍato;

l) aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, acrêscimos ou supressôes, nos termos do artigo 65, § '1", da

Lei n" 8.666/93; m) manler, durante a vigência do contrato, a certidão Negativa de Débito - cND (INSS),

Certificãdo de Regularidade do FGTS - CRF, e prova de Regularidade com a Fazenda Federal, devidamente

atualizados, no Setor de Contas a Pagar de§ta Prefeitura;

2
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sECRETARIA MUNICIPAL OC,l»l',ltxlsruÇÃo

n) emitir nota Íiscal correspondente à sede ou ílial da empresa que apresentou a documentação na fase de

habilitaÉo; e

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

todas as condiÇÕes de habilitaçao e quahícaÇáo exigidas na licitação.

CúUSULA QUINTA. DO PREÇO

o Preço total do serviço orâ contratãdo corresponde ao valor de Rs 0,20 (vinte cêntavos) por unidade

monetária (1 real) arrecadado na venda futura da folha de pagamento para instituiçáo banúria.

§ 1" O preço contÍatado deverá compreender todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos

socaais e previdenciános, taxas, sêguros. transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobrê o

objeto da presente contratação.

CúUSULA SEXTA . DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no valoÍ total devido até 05 (cinco) dias úteis apÓs recebimento do valor integra

da venda folha por esta prefeitura, onde deverá ser apresêntada Nota Fiscâl devidamente atestada pelo setor

competente, ocasião onde seÍá verificâda a Íegularidade da empresa perante os tributos federais, mediânte

apresentação da Certidão Conjunta Negative de TÍibutos e ContribuiçÕes Federais e Divide Ativa da união e

Previdenciárias, do FGTS e Certidão Negative de Débitos Trabalhista - CNDT'

E vedada expressamente a ÍealizacÉlo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital em especial

a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicaçáo das sanções

previstas neste tnstrumento e indenizaçáo pelos danos decorrentes'

Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a

Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 1 L 1 .

cúUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

o presente lnstrumento terá duração de 12 (doze) meses até que perdurem as obrigaçÕes entre a

CONTRATANTE e a CONTRÁTADA, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante

pedido formal da GoNTRATADA, justiÍicando com precisão as causas do atraso, e desde que seja acatado

pela Administraçáo. o presente prazo poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8666/93.

CúUSULA NONA . DO REAJUSTE

O preço inic]almente contratado manteÊse-á Ílxo na presente contratação

cúUSULA DÉCIMA. DA CONFIDENCIALIDADE

I - As partes obrigar-se-áo a manter a mats absoluta confidencialidade sobre materiais, dados e lnformaçóes

disponibilizados ou conhecidos êm decorrência da contratação, bem como tratá-los como matéria sigilosa'

ll - As partes Íicarão terminantemente proibadas de fazer uso ou revelaçáo, sob nenhuma justiÍcativa, a

respeito de quaisquer infoÍmaçÓes, dados, processos, códigoS, cadaStros, fluxogramas, diagramas lÓgicos,

3
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Côtfl prarÕiss{t e Desenvdvilt€nto

Chapadinha (MA), 16 de Setembro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

dispositivos, modelos ou outros materiais de propÍiedade da contratante, aos quais tiver acesso em

decorréncra da prestaÇáo dos serviços.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contrataçáo correrão,. no presente exercício, à conta da dotação oçamentária

co""gnaO"ao02j7-SecretariaMunicipaldeFinanças,Planeiamentoe^Orçamento;
04 122 0002.2.085.0000 - Manutenção da secrelaria de FinanÇasi 3.3.90.39.00 - outros serviços de

Íerceiros Pessoa Juridica.

cúUsULA DÉCIMA SEGUNOA. DA RESCISÃO

A rescisão deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CoNTRATANTE, nos casos enumerados nos inoisos le xll e

xvll do artigo 78. da Lei 8.666/93:

b)amigável,poraoordoenteaSpartes'desdequehajaconveniênciaparaoCoNTRATANTE;e
c)Judicial. nos termos da legislaçáo.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a AdministraÉo poderá aplicar à CoNTRATADA, garântida a

prévia defesa, e segundo a extensáo da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei

n'8.666/1993 e na Lei no 10.52012002

a) advertência, nas hipóteses de execuçáo irregular de que não resulte prguÍzo para a Administrâçáo'

b)multa,previstanaformado§lo,nashipótesesdeinexecuçãodocontrato,comousemprejuízoparaa
AdministraÉo;
c) suspensáo temporária do direito de licitaÍ e de mntratar com Municípios por período de até cinco anos,

nas hipóteses e nos termos do art. 70 da Lei n" 10.520/02; e

d) declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitâÉo perante a autoridade que

aplicar a penalidade, nos termos do art 87, inciso lV' da Lei no 8'666/93'

§loAspenalidadessomentepodeÍáoserrelevadasemêzáodecircunstânciasexcepcionaiseaS
1-ustiÍicativas somente serão aceitas por escÍito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da

autoridade competente do CoNTRATANTE, e desde que formuladas no prâzo máximo de 05 (cinco) dias

útêis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato'

4

CúUSULA DECIMA QUARTA . DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de chapadinha, Estado do Maranháo, com renÚncia de qualquer outro, por mais

privilegiado que se.la, para dirimir as questoes relacionadas com o presente Contrato' que não puderem ser

iesotiidas pela via AdministÍativa. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente

lnstrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma'

r\v, Presid€nte \'ârgas, n' J l0 - Centro - CE P: 65'$0-000 - Chrpadinhâ/MA
('\PJ. n' 06.11 7.709/0001-58
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Coínproml3sÕ e DesêírvolYrfteÍio

sECRETARIA MUNtctPAL oe aonarxtsrnaçÃo

VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA
Secretária Adjunta de Administraçâo

CONTRATANTE

ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA

Representente legal

CONTRATADA

5
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PRT'FtrI'I'URÁ MUNICIPAL DI' B,\NITEIIIINHÁS
ES,IADo Do MARANHÁo

Àv. Joâ(lninl Socir.o Carvnlho, sn, Ccltl.o _ Barrclrilhas_MÂ
cNPJ N", 06.2 17.954/0001-3?.

121
- _" _ -". . ,1."!l!

0

l2 6 A lcscisão pol dcscunlplintento dâs clíusulas cortr'âtuais acarretará 0 rclenção dos cr.éditos decorcntesde.sle conrrnlo, nté o rinrite dos p.eiuíz.os c..sarlos ao CONTRAiÀNTE, orer., 
'an, ,nnfà.r'p,"rúi;;;.

instIU lcnto.

CLÁUSULÁ DÉCIM^ TDRCEIR^ _DA LtrcISLAÇio ÁrLrcÁvDL
13.1. O pfesentc Contrnto regc-so pclas seguinles nonlas;

a) Constituiçf,o Fcderírlde l98g;
b) Lei. Fedelnl n' r0.520, dc r7 rre jurho de 2002, e, suüsirriarianrente, Lei Fedenr n. g.666, dc 2ldcjrrrrlro {c 1993, benr couro sufls nlternções pôsl;riorcs;
c) Lei CóiÊplerlerrtar. n" l23,rle l4 de dezenrbro 2006 âaltcrações;
d) Decrúo Fedeml lo 7.892 de 2.J <le Jnneir.o tle 2013
e) Edital.do Pregão prescncialuo l612020 o seus anexos;f) Denrais- nofillÍls l egll lflrnentares a;:licáveis à matériá, doutr.inl, a jrr.isprudênoia e os prirrcÍpios

gerais do Direito.
I l'2 

.N4 
interfl'etaçío, integraçío, oplicação ôn em cRsos de divcrgência entre ss disposições deste Contrâto

e as tlisposições dos. docttnlentos que o irúegrour, dcverá prevoleceio conteírdo an. 
"táu.uin* 

.o,rtiri oir. 
--"

li;i",.Y',i;^'?lullfü; ':'1"11",1:o'1fi,1ill, ;filllÊI1l'u1,ilor#"""..ililllX.:xlllÍ1.,;l:'l,f)
subsidinri rnerrtc,_ os. princíPios da Teoria Geial dos cortrâtos c as disposições ,r" ,riÀim'priràa", 

""i"'cspecial a Lei Federnl uo 8.078, de r l rre serernr,o rre r990 (código de n.rÀ aâ conru,nú;,r. ' 
*-' "

CLÁUSULA DÉCINIÂ QUARTA - Dos ACRÉSCIIVIO E SUPREssÔEs

A CoN'I'RÁTADA fica obrigada a ncoital, nos mesntas con<lições conhatuais, os acréscimos ou suoressõesque sc fizerenr necessários, até o lirlire de 25% (vinte e cincá por.centol do'vnror aã-ó;;d;, ã.oãid"
cou) o conslÍrote llo art.65, § l" da Lei pcderal n.o 9.666/1993.

CLÁUSULÀ DÉCIMÀ QUINTA - DA AI,TEnÂÇÂo CoNTRATUAI,
ocort'ettdo deseqtrilíbrio cconôntico-financeiro do conh?to, n.Adnrinishagão podorá restabelecer.a relacão
pactuada, nos termos do arr. 65, inciso U, arÍrrcn rr, dn Lei n. tlroolql, n,.áioni. 

"nrpro*ç1. 
j".,,ra,#ià

leqrrerinrento ex1>1esso do contrntado.

CLÁUSULA DúCIMA sEx.I'A - DA VINCULAÇÃo Âo EDITAL
Este cotllrsto posstti víttctrlo editalício por eslírÍ cflqufldr?do no proccsso licitatório, pr.egío presenoinl nô
l612020 (rr1. 55, inc. XI);

CI,ÁUSULA DÚCIMA §ÚTIMÂ - DA T,UBLICÀÇÂo

A CONTIIATANTtr far'á publicar o resrtno do plesente Contrato no Diário oficial clo Mulicllrio, após sua
írssinatura' ot)edcceldo o pmz"o previsto rro porágrafo único, do trtigo 61, cla Leil,.. g.666193- ' ' ' -- -'

CLÁUSULA I)úCIMA oITÀvÁ- DAs (]oMUNICAÇÔES
Qrralquel cotnttnicação entre as paúes a respeilo do presente ConÍrato, só plocluzird efcitos lcgais se
processada-pot'esclito, Illc(litmtc protôcolo ou ouho meio (le regislro, qüe compÍove a sua efetivaçã-o, nâo
sertrlo considendas contunicações verbais,

cLÁusuLA DÉCIM^ NoNA - D/rs pRDRRocAlIv^s - A coNTnATÁNTE cnbe as pr.c,.ogn
inslituídas pela Lei ll" 8.666193, no seu ârligo 58.
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Àv. Jonquin Sociro Csl valh0, §ll, Centro - Bnrrcirirrhns-MÂ
cNP.r N'. 06.217,954/0001-37
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CLÁUSI,LA vIGÉSIMA. I)o FoIIo
Í;ica eleito o lioro da Citlade de Daneirinhos, fistado do Maranhõo, para dilinril quaisquer dírvidns oriundas
do pl'escllte i[stnlDreflto.

li, pua firntcz.a e valklade clo que foi pnctufldo, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teol e

fonnn, pnra qtle suíârn unt só efeito, às qunis, tlepois do lidas, são assinadns pclos lepresentantos das pârtes,
CONTRA I^NTE e CONTI{Á'I'ÂDA, e pelas testenrunhns abaixo.

MÁI{II, ITOCIIA
SIICITEIi\TTIA CIPAI, DE ÁDMINISTRÁÇÃO

CONTRÀTÂNTE
:3,@

I SUI,TOIIIÀ E '[NCNC)
ADRIANIT AIIVALHO DO

CONTIIA1 ADÁ

t*ir' , , .
FN" á 4q'i.

(/r' 
^ 

t

4t

(.jJ

//,
CPT N" c6a. àií. c,;t

1.0,1§6 2l l7

,rrlár da Olir.t. .luílôr .

o

s€r-o t)E
cóotco oE sÉc

ffifi
v.llrFháLEs r.r.a l§S flS 0.2SE,iôrR! 5.r!

(,..1r i.lo n, !:l!: t{ipt rÂ.roi !ãu ii'.br
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Ilalreiliuhas - MÂ, 03 {lc agosto de 2020.
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PREFEITUITA MUNICII'AL Dtr BARRE,IIUNHAS
IiSl'ÀDO DO MARANHÃO

COMISSÃO PEIIMANtrNTI' DE LICITAÇÃO
Av. Joaqui»r Sociro Crrrvalho, srt, Ccutro - Barreirinltas-MÀ

cNPJ N". 06.2r7.954/0001-37

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização

acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro

independentemente de nova contunicação. . "i]. : . :...

Rubricà

T-

ppcerso!.9J,LL
Folha: '49 ,, -Rubrica:--Ç-

PREGÃO PRESENCIAL NO 16/2020 - CPL

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS, por intermédio da comissão Permanentê de

Licitação, através do Pregoeiro, que este subscreve, desig[ndo através de Portaria, torna público,para

ánrrãáÀénto a" todos quJfará iealizar, às 09:3oh do dia 28 de iulho de 2020, LicltaÉo na modalidade

p-riÊcãô, ã, rri iàrma' pre.enciat, do tipo MEN6R PREço UNITÁRI6, em reslme de 
-empreitada 

por

pr"ço rnitário, de interesse da Preíeltura Muntclpal de Barreirinhas-MA, visando a contratação de empresa,

medíante as condições estabclecldas neste Edital e seus anexos.

A licitação será regida pela LEI No 10,520, DE 17 DE JULHO DE 2002, pela LEI COMPLEMENTAR

No123 DE t4 DE DEiEMBRO DE 2006, subsidiariamente pela LEI No 8,666, DE 21 DE JUNHO DE

igõã 
" 

dã,nui. legislações aplícadas à mátéria, naquilo quc não contrarie este Edital e pelas cláusulas e

condições abaixo declinadas.

A sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente do Lícitação'CPL da Prefeitura

Municipal .le Barreirinhas, na Av. Joaquim Soeko Caivalho, sn, Cêntro, no Prédio da Prefeitura Municipal

,ru aáirãiri,,lru., Sala de Reuniões da CeL, nesta cldade, conduzida pelo pregoeiro com a ajuda dâ EQUIPE

DE ÀPOIO.

A pROpOSTA, bem como a documentação para HABILITAÇÃO será entregue o pregoeiío e sua EQUIPE

DE Apolo, no local e hora acima deÍÍniâos, em envelopes separados, devidamente lacrados e identificados

na parte externa na forma definida neste Edital.

desta licitação na data
dia útil subseqüente,

. l.= r

1.1. Contratação dà empresa especializada para reallzação dê serviços de coÍsultoria a. fim de realizar

pàrqriiu u àÉunrofvtmento de p,à1.to .or'o objetivo áe promover a avaliação econômico-Íinanceira da

iorr,l- áà prgu*"nto oos serviàoiâs da prefeitúra Municípal de BarÍeirinhas e concessão de crédito

.ãnrigÀudó "í folha de pagamento, para licitá-los posteriormente .e 
centrallzá-los na lnstitulção financelra

il" ;i.r*; *átnor p*çó pelos negóctos,-a partir do preço mínimo apresentado pelo respectivo estudo

iã uiáUifiOuO" u homolóadã peh Administração Mtrnicipal, conforme as especificações descritas no-À!ÊX9-l

deste Edital.

1.2. O valor máximo estimado para a contratação deste objeto será a 
-quantia 

de R$ 0,19 (dezenove centavos)

p"r"-.rJ" ní f,OO (um nea$ anecaaàao côm,,espeitiva licitaçâo/negociação dos ativos financeiros do

rnunicíplo.
1.3. os servlEos serão propostos em rlgorosa obse rvância às especificações do ANExo I deste Edital e as

noÍn1as vÍgentes que a ele se aplicarem.

2. DAs coNDrÇõe§ ot pairrclp^çÃó

2.1. Poderá partlcipa r deste PREGÃo o interessado que atenda ás exigências deste Edital e cuja atividade

empresarial abranja o obj eto desta licitação, podendo ser ou não inscrito no Cadastro Geral de fornecedores

e Píestadores de Serviços da Prefeitura Munlcipal de Barrelrinhas, ou em qualquer Cadastro de órgãos

entidades da Adminiskôdo Pública Federal e ou Municipal

B,

1

2.1.1. Somente será admltida a participação de cooperativa quando implementadas as condlções do art' 2

ffi;; lü ;; il;ào iàUíruis,'o, àíu.u, ctos arleôs zd-3t, todos da Lei n.o 8.666/e3; quando
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PRtr,IlTüITURA IVIUNICIPA.L DE DÀIIRTCIRINHAS
IiSTADO DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTD D[, LICITAÇÃO
Àv. Jonqrrirn Soeiro Calrynlho, sllt Ccntro - Barrcirinhns-MÂ

CNP.I N'. 06.217.95410001-37

fornecinlento de bens e serviços a não-associados atenda aos objetivos sociais e esteja em conformidade

.oÀ u L.i n.o 5.764197 e suas alterações, coníorme também decidiu o STJ no AgRg RESP 20020025635-8.

2,2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que particlpem desta Licitação, para se utilizarem dos

benefícios introáuzidos pela iei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar

õártúo especinca do seu enquadrámento, emitida nos termos do art. B'da Instrução Normativa do

o"pirtar"nto Nacional de Regütro do Comérclo - DNRç no 103, de 30 de abrll de 2007, pelo órgão de

Reôistro competente para a inicrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das êmpresas pertencentes a

estã categoria cmpresarial, juntamente com a Declaração solicitada no item 4'3'1'

2.2.1, A Certidão de que trata este subitem será entregue o pregoeiro na sessão Públíca de abêrtuÍâ do

ã"iiãr,., a.rtgnuda no preâmbulo deste Edital, em envelope separado dos envelopes de PRoPosT DE

PREçOS E HABILITAçAO.

2.2.2. A llcitante quê não apresentar a documentação conforme disposto no ltem 2.2 e 4.3.1, ou aprêsentar

;;;lqr;.;;ir; áocument'o diíeÍente do exigld-o no ato do credenciamento decairá do direito de

pàitdriormente se declarar Mlcroempresa ou EmpÍesa de p€$Eno porte, perdendo automaticam^ente os

ãirãiioi quu lhe conferem a Lei ôomplementa; 123/2006 (em nenhuma hipótese será aceito outro

docurnento equivalente diferente do sollcitado).

2,3. Não poderão particlpar deste PREGÃO:

a) Empresas cujo objeto social não seja pertinente e cornpatível com o objeto deste PREGÃO'

b) Empresas subcontÍatadas e que estejanl reunidas em consórcio, qualquer que seja sua formâ de

constituição.

c)EmpresasqueestejamsuspensasdelicitarelmpedidadecontratarcomaPREFEITURAMUNlclPAL
DE BARREIRINHÂS.

d) Empresas que tenham sido declaradas inldôneas para licitar ou cÔntratar com a Administração Pública'

enquanto perdurarem os motivos ãi puniçãà õrr até qire seja promovida a sua reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade

e) Empresas que estiverem em regime de falência, em concurso de crêdores' em dissoluÉo ou em

liquidação.

f) Empresas que tenham entre seus sócios, çrentes, re5ponsáveis técnicos, empregados cônj9ges,

ár'o';"^i",i".li, pàià^i.i "r liri 
à ãiieta, cotáúal ou por aÍinidade, até o terceiro grau de.servidores dã

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BARREiRINHÂS, MCSMO EM CATgOS dE ASSESSOTAMENTO E (OU) dC

Direção.

g) Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fÍsica ou jurídlca,

h)Integrantesdeumnlesmogrupoeconômicqassimentendldasaquelasquetenhamdiretores,sóclosou
reoresentantes leoais comuns, ou que utilizem rectlrsos materlais, tecnológlcos ou humanos em comum'

;-:;t;:;;;ú.tÍiado que não agem representando interesse econôrnico em comum;

i) Socledades empresáías estrangeiras não autorizadas a funcionar no País'

I

2

rrocesso:?L-?/0 il
Falha: Â \nuuriãI-Fl

j) Empresa cujo estatuto ou contrato soclal não inclua o objeto deste certame;

l) Servidor ou dhigente de órgão ou entidade contÍatante ou responsável pela llcitação

3. DA REPRESENTAçÃO E DO CREDENCIAMENTO

x
/

i
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3.1. Na sessão Pública de recebimento dos Envelopes de PROPoSTAS e documentação de HABILITAçÃO,
cada empresa lícitante far-se-á reprêsentar por seu titular, ou poÍ pessoa devidamente credenciada.
Somente estes poderão atuar na formação dê PROPOSTAS e na prática de demais atos inerentês ao
PREGAO.

3.2. No Início da sessão será aberto o Credenciamento e o pregoeiro fará as devidas comprovaçôes quanto à

existência dos necessários poderes para a representação ou Credenciamento dos llcÍtantes através da
apresentação dos respectivos documentos. nas condÍçôes seguintes:

a) Se o licítante se fÍzer representar por seu sócio, deverá este/ para que se promovam as devidas
averiguações quanto à admlnistração e Gerência da Sociedade, apresentar Carteira de Identldade ou
documento equivalente, bem mmo o Ato Constltutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamentê
registrado, em se tratando de Sociedadê Emprêsarial e, no caso de Sociedades por Açôes, acompanhado de
documento de Eleição de seus Administradores, e, no caso de EmpresáÍlo Indivldual, a lnscrição no Registro

Público de Empresas Mercantis, com cópia do RG e CPF de todos os sócios/proprietários da empresa.

b) Caso seja designado outro representante, este deveíá estar devidamente credenciado, spndo
imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, além do documento solicltado na alínea acima, a

apresentação dos dqcumentos segulntes:

b.1) Carteira de Identídade ou documento equivalente do credenciadol

b,2) Procuração ou Carta Credencial, conforme modelo ANExo II deste Edltal, firmada pelo representantê
Iegal da empresa, nos termos do seu Ato Constltutivo, Estatuto ou Contrato Social, dôcumento esse que

ôbrigatoriamente deverá ser apresentado junto com a credencial para a comprovação da condição do titúlar
para delegar poderes ao representante credenclado.

b.2.1) Procuração por Instrumento partlcular ou Carta Credenclal deverá estar com firma da assinatura
devldamente reconhecida em cartório competente, acompanhadas de cópia do documento que comprove os
poderes do nrandante para a outorga, dentÍe os indicados na alínea "a";

b.2.2) Serão acatadas as Procurações redlgidas de forma Genérica, desde que na sua redação constê

obrigatôriamênte poderes para participar de licitação, processos licitatórios ou outras expressões aÍins.

b.2,3) Na hlpótese de não constar prazo de valldâde nas PROCURAçÕES apresentadas, o Pregoelro aceltaíá

como válidas as expedldas até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dlas imedlatamente anteriores à data da

sessão.

3.3. Somente paíticlparão da fase de lances verbais os licitantes Credenclados nos termos do subitem 3.2

deste Edital. Os licitantes que decidirem pela entrega dos Envelopes sem que se efetive o devido

Credenciâmento, somente participará do cedame com o preço.tonstante da sua PROPOSTA,

3.4. A cada Sessão Públlca realizada o crectenclamento será conÍerldo pelo pregoelro.

3.5. É vedado a umâ só pessoa física tepresentar mais de uma empresa neste PREGÃO.

3,6. Os documentos para o CÍedenciamento serão apresentados em original ou copia autenticada em

Caftório competente ou em cópia autenticada pelo pregoeiro ou pela EQUIPE D-E APOIO e serão entregues

o pregoeiío separadamente dos Envelopes de PRóPóSTÀ e DOCUMENTÀçÃO, no início da abertura da

Sessão Públlca do certame, conforme indicado neste Edltal.

3.7, Antes de concluir o credenciamento, a Pregoeka deverá consultar os seguintes cadastÍos, com o intuito

de verlíicar o eventual descumprimento de condiçôes de participação:

a) cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, atualmente mantido pelo

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle br

3

I



Fl.. No---
Proc. No 12812020-
Rubricã 

--- 
-t\

PRtr]IDITURA MUMCIPAL DE BARREIR]NHAS
I'STADO DO MARANIIÃO

COMISSÃo PEITMANENTD DE LICITÀÇÃO
Av. Joaquirtr Soeito Cnrvallro, sn, Cen{ro - I}alrcilinhns-MA

cNPJ N',. 06.217.95410001-37

b) Cadastío Nacional de Condenaçôes Cíveis por Atos

Inelegibilldade - CNIAI, mantido pelo Conselho

(wrw.çqi.ius.brljllplabidê4e adm&en§ultaucsueldo'pbp);

de Improbidade Administrativa e

Nacionâl de Justiça - CNJ

c) Llsta de Inidôneos, mantlda pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

d) Fornecedores sanclonadôs no Portal de compras Governamentais do Governo do Estado do

Maranhão (www,compÍas. Ír04, gov'b0.

3.7.1. A consulta ao Cadastro Nacíonal de Condenações CÍveis por Atos de Improbldade Admlnistrativa

ã ir"iásÀilüãoà I cuÀLurá reallzada em nome das pessoas jurírdlcas licitantes e também de seu

sócio rúioritário, oor forca do AÍt. 12 da Lei Federal no 8.4291L992, que prevê, dentre as sanções

úíàrtàíuo responsável pela prática de ato de improbidade admlnishativa, a proibição de contratar

com o pocler Público, inclusíve por intermédio de pessoa jurídica da qual sera sócio majoritárío.

3.7.2. Constatadô a existência de sanção, o Pregoeiro podeÍá excluir a licitante, por falta de condição

de participação, conforme previsto no item 2'3 do Edltal,

4.1. A pROpOSTA'DE PREçOS e a documentação para HABILITAÇÃO serão entregues o pregoeiro no

ii;; i,;;il"t';',t"d"t;; ireâmbulo rleste Ediial por lnteÍmédio de seus representantes, em envelopes

ãiiiintos, a"viaumente lacrados e rubricados em seus fechos com os segulntes dizeres em sua parte

externa:

ENVELOPE NO 01
PROPOSTA DE PREçOS
PRÉGÃO PRESENCIAL NO !6I2O2O
ORGÃO LICTTADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

LOCAL: BARREIRINHAS-MA
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
óôcút{ENros PARA HABTLTTAçÃo
PREGÃO PRESENCIAL NO 16I2O2O
ONCÃO ITCTTIOORI PREFEITURA MUNICTPAL DE BARREIRINHÀS

LOCAL: BARREIRINHAS-MA
NOME DA EMPRESA LICTTANTE

4,2, Os documentos para o CREDENCIAMENTO E HABILITAçÃO deverão ser legíveis. e poderão ser

anrpscnrartos em orioinal, ,0,. or"úrà, pro.usso rie cópia prevÍamànte aute-nticada por Cartório competente

:í';'J;ffi;'õ;'íiãrti" oJ àriúisiÃo prnMrilrr'rir DE LrclrAçÃ-o-coT':Il-"1 1:lo f{u:ou''o
ou por membro da EQUTPE Or Ãirôiõ,-ráaúntó a apresentação do documento original, ate 12 (doze)

tÀrás ant", da datu mãrcada para a abeitura do certame ou alnda por publlcação em órgão de imprensa

oficial.

Frocesso
Folha
RubÍica

4.3, No ato da entrega dos envelopes de PRoPosTÂ e documentação de HABILITÀçÃo. os licitantes

deverão apresentur, u, ,"puroáái-i orcúnnçÃo DE cUMPRTMENTo Dos REQUISIToS DE

il;iiiTíçÀô; à;ioó .iencia a. qL".rrpr", os requislos de Habitlação conforme exisência do artioo

40, inciso VII da Lei no to.szolzoóz'iãariiã *i utiriru,io o roauro ào Àrtr'exo III deste EdiLal' \(
1)
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s. DA FORMULAçÃO Oa pnOpOSrA qE PREçOS

5,1. A PROPOSTA DE PREços deverá ser aprêsentada de acordo com o Modelo dê carta Proposta,
ANEXO Meste Edltal, cm uma via, em papel tlmbrado da Empresa, sem cotaçôes alternativas, êmendas,

rasuras ou entrelinhas, e dela deverão constar os seguintes elementos:

a) Razão social da empresa, número do CNPJ, endereçd mntpleto, número de teleÍone incluso b de

fax e celular, se houver, e-mall, bem como nome clo banco, numero da conta e a respectiva agência

onde deseja rêceber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPI regiskado na PROPOSTA deverá ser

o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento dos servlços.

b) Número do Pregão, Descrlção do objeto. Especlficações do(s) produto (s) proposto(s), detalhados,

de acordo com os elementos exigidos no ANExo I do Edltal.

c) Descrição detalhada do item ofertado em conformldade com as especiÍicações constantes do Anêxo
I deste Edltal, preço unitário em algarismo e valor total da proposta em algarismo e por extenso, em

Real (Rg), com no máximo doís algarismos apos a vírgula, já incluídos os lucros e todas as despesas

incidentes, essenciais para o serviço objeto deste Pregão.

d) Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua

apresentação.

ê) Declaração da licitante que está incluso nas propostas, todas as despesas, lncluslve aquelas

relativas a taxas, impostos, encargos soclals e qualsquer outras que possam influir direta e
indiretamente no custo de execução dos serviços'

Í) Prazo de execução: Conforme especiÍicado no TeÍmo de Referência;

g) Locâl para execução: Conforme especiÍicado no Termo de Referência;

h) data e asslnatura do representante legal da empresà com ldentlflcação de seu nome abalxo da

assinatura,

5.2. A inadimplênciida licitante, com referência aos encargos do item 5.1, não transfere a responsabilldade

por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante

5

{

4.3,1, A licitante Micíoempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usuÍruir o regime dlferenciado e
favorecklo enr licitações concedldo pela Lei Complenrentar n" 123/2006, modiflcada pela leí Complementar
14717074, deverá -iapresentar DEcLÀttAçÃo, soB As PENAS DÂ LEI, DE QUE CUMPRE OS

REQUISITOS LEGAIS PARÂ QUALIFICAçAO COMO MICROEMPRESÀ OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, coníorme estabelecido no Art, 13, § 20 do Decreto Federal no 8,538, de 06 de outubro de 2015,
(ANEXO lll,l-Modelo da Declaração de Mlcroempíesa e Empresa De Pequêno Porte). A Declaração deveÍá
ser acompanhada de documento que comprove o referido enquadramento. podendo ser a comprovação de
inscrição no SIMPLES NACIONAL, extraído do site oflclal da Secretaria da Receita Federal, Certidão expedida
pela Junta Comercial do domicíllo da sede da llcitante, emitida 90 (noventa) dias consecutivos de

antecedência da data prevista para apresentação das propostas ou outro documento equivalente. O

Pregoeiro poderá ainda, se achar necessáriô, fazer diligência para apuração da veracidade das informações
apresentadas.

4.3.2. A não apresentaçãô dô DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUTSITOS DE HABILTTAçÃO
constante desie subltem, acarretará o impedimento do licitante participar do PREGÃO, por ser documento
obrigatório por iel.
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vencedora renuncla exprcssamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
Admlnistração Municipal,

passrva, com a

5.3. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou lncorretamente cotados, serão conslderados como
inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassiflcação da proposta por preço inexequfvel.
Nestes casos, a Admlnistraçâo não deFerlrá pedidos de acréscimo, devendo a licitante vencedora executar o
objeto licitado sem ônus adicionals,

5.4, O lÍcitante que desejar reproduzlr as Ínformações constantes do formulário padronizado da Carta
Proposta poderá assim fazer, desde que não altere e/ou descaracterize a substâncía do formulário padrão da
Carta Proposta.

5.5. Após a abenura das Propostas não será admitido cnncelamento, inclusão ou exclusão de documentos,
retlrada da Proposta ou alteração nas suas condições, sem que fique o llcltante sujelto à apllcação de
sanções inclusive com a suspensão ou cancelamento de seu regístro no Cadastro de Fornecedores do
Município de Barreirinhas, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores impedidos de licitar e contratar
côm a Administração Pública, consoante dispõe a Lei no 10.520/2002.

5.5.1. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer ltem que importe modificação dos termos originais, ressalvada apenas
aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro,

5.6. Uma vez classificada a PROPOSTA também náo será admitida dêsistência retificações ou alterações
nas condições estipuladas/ exceto no caso de NOVÀ PROPOSTA disputada por meio de lances, confôrme
previsto nesfe Edltal

5.7. Decorridos o prazo de validade da PROPOSTA sem convocação para a contratação, ficâm os licitantes
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no casq negociação da PREFErTURA MUNICIPAL DE
BARREIRINHAS para manter o preço proposto.

5,8. A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE BARREIRINHAS poderá solicltar prorÍogação do prazo de validade
da PROPOSTA sendo facultado âo licitante recusar ou aceitar o pedldo, entretanto, no caso de
concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada,

5.8.1. Na hipótese do Processo licitatório vlr a ser interrompido, o prazo de valldade da PROPOSTA fica
automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso.

5.9. A PROPOSTA. uma vez aberta vinculará o licltante, obrlgando-o, caso seja vencedor, ao cumprimento
do seu objeto, salvo ocorrência de motivo Jústo decorrente de fato supervenlente e aceÍto pelo pIUNICÍPIO.

5.10, Não serão consideradas pROPOsTAs apresentadas por lnternet, via postal ou fac-símile. A
PROPOSTA deverá ser formulada e entregue nas condições disciplinadas neste edital e, rigorosômente,
apresentada enr obediência às especificações constantes deste Edital.

5.11. Não setão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especiRcações
exigidas neste Edltal.

5.12. Para facilitar a Classlíicação das propostas, solicitarnôs que além da proposta escrita/ seja entregue ao
pregoeiro a proposta êm mídia eletrônica ou optica, em forma(o aberto, Excel ou equtvalente, o que porlerá
ser Íelto dentro ou fora do envelope com a proposta.

6. DO PROCEDIMENTO DO PREGÃO I

6.1. No dia, hora e local deslgnados neste Edltal, na presensa dos licitantes e demais pessoas presentes no
ato público, o pregoeiro, dará início aos trabalhos do PREGÃO com a abertura e análise do Credenctamento
dos participantes e, em seguida o recebimento dos Envelopes de PROPOSTAS e documentação de
HABILITAçAO.

6
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6.2. No Credenciamento, o licitante ou seu representante, deverá identiflcar-se e comprovar mediante o

documento de Credenciamento definido no item 3 deste Edital, a existência dos poderes necessárlos para

formulação das PROPOSTAS e para a prática de todos os demais atos inerentes ao cename.

6.3. Após o Credenciamento dos participantes o pregoeiro declarará o número de participantes no c€rtame c
em seguida fará o recebimento dos envelopes de PROPOSTA e documentação de HABILITAçAO asslm

como o da DECLÂRÀçÂo DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÂO exiglda no
subitem 4.3 deste Edital.

6.4. A não apresentação da DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUTSITOS DE HABILITAçÃO
impedirá que o licltante participe deste PREGAO.

6.5. Após o encerramento do Credenciamento o pregoeirc, dará início a abertura dos EnvelopeF de

PROPOSTAS, nos procedimentos abalxo decllnados, não sendo mais aceita a partlr daf partíclpação de

licitante retardatárlq,

6.5.1. Serão abeÍtos primeiramente os envelopes contendo as PROPOSTAS. Os preços propostos serão

lidos em voz alta pelo pregoeiro, sendo as mesmas r(lbrlcadas pelo pregoeiro e pela EQUIPE DE APOIO e

selecionadas para a íase de lances.

6,5.2. Seleção das PROPOSTAS para a fase de lances iniciando-se com a PROPOSTA escrita de MENOR

PREçO UNITÁRIo e as daquelas com preços até 100/o (dez por cento) superiores à dc menor preço

selecionada.

6.5.3. Colocação das PROPOSTAS em ordem crescente dos preços cotados para que os licitantes

selecionados para a fase de lances partlcipem da etapa competitiva, por meio de lances verbais c

sucessivos.

6.5.4. Iniciacla a fase competitiva o pregoeiro convidará Individualmente os llcitántes selecionados, para que

de forma seqüencial, apresentem lances verbals, de valôres dlstlntos e decrescentes/ a começar pelo

Iicitante detentor da Proposta de MAIOR PREçO, até que os licitantes maniíestem desinteresse em

apresentar novos lances e se proclame a PRoPoSTA classiíicada em primeiro lugar.

6.5.4.1. A oferta dos lances será efetuada no momento em que o pregoelro conferir a palavra ao licitante,

na ordem decrescente dos preços ofertados até que as empresas licitantes manifestarem desinteresse em

apresentar novos lances e se proclame o vencerlor, Dos lances ofertados não caberá retratação.

6.5.4.2. O encerramento da etapa competitiva de lances dar:se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os

licitantes maniíestarem desinteresse em apresentôr novos lances.

6.5,4.3. O llcitante que desistir de apresentar lance verbal, flcará excluÍdo dessa etapâ e terá mantldo o seu

último preço apresentado para efeito de ordenação das PRoPosTAs.

6.5,4.4. Caso duas ou mals PROPOSTAS iniciais apresentem preços lguais, o pregoeiro realizará sorteio

para determinação da ordem de oferta de lances, vedada a oferta de iance verbal com vista ao desempate.

6.5.4.5. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformldade entre a melhor PROPoSÍA

escrita e o valor da licitaçãô. podendo o pregoelro negociar diretamente cÔm o Proponente.

6.6. Não havendo pelo menos TRÊS PROPOSTAS escrltas de preços inlclais nas. condiçôês tefinidas no

subitem 6.5,2 o pregoeiro, ãtendendo ao que estabelece o art, 4, lnciso Ix da Lei no10. 520/2002,

classificará as melhorei Propostas, até o máxlmo de três, para que seus autores participem dos lances

verbais, quaisquer gue sejam os preços oferecidos nas PÍopostas escrilas e adotará os seguintes critérios:

a) Ouando houver somenfe um preço válido proposto, o pregoeiro convocará as duas melhores Propostas

iíUiuqú"ntur, completando o núméro cle três, para que os autores possam apresentar lances,verbais e

src"rrivos, de valores distintos e decrescentes, qualsquer que sejanl os preços Inlcialmente ofertadosi

I
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b) quando hôuver dols preços válidos propostos, o pregoeiro convocará somente uma proposta
subseqüente, visando con)pletar o numero de três para que seu autor possa apresentar lances verbaÍs e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes qualquer que seja o preço Inlclalmente ofertado.

6.6.1. Caso não haja representante credenclado, dentre os licitantes convocados para completar o número
de três Propostas na forma das alíneas "a" e "lt" do subitem 6,6 serão considerados os preços ofertados
por estes licitantes constantes na Proposta inicial, para efeito cle classificação final, não havendo qualquer
hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes para ofena de lances verbais.

6.6,2. Somente será efetivada ô competlção, relativamente á oferta de lances verbais, côm os licltantes
devidamente credenciados, aptos para bl fim.

6.7. Encerrada a etapa de lances e ordenada as ofertas, o pregoelro examlnará a PROPOSTA considerada
primeira classlficâda para a verificação da sua conformldade com os requisltos estabelecidos no Edital, quer
quanto a compatibllidade do preço proposto em relação ao preço determlnado no Edital, quêr quanto ao
atendlmento do objeto licitado em relação às especiílcações exigidas pelo Edltal, em especial àquelas do
Termo de Referêncla ÂNEXO I do ato convocatório, desclassificando-a se for incompatível com essas
exigências.

6.8. Verlíicacla a aceitabilidade da Proposta de menor lance a mesma será declarada CLASSIFICADA EM
PRIMEIRO LUGAR proceden<lo o pregoeiro à anállse de sua documentação de HABILITAÇÃo nas
condições deÍinidas no SUBITEM 8.1deste Edital.

6.9. No julgamento da PROPOSTA, a classificação dar-se-á pelo critério de MEI'IOR PREçO, sendo
considerada vencedora a PROPOSTÀ que atender às condições do Edital e ofertar o MENOR VALOR,

6.10. Serão desclassificadas as PROPOSTAS que:

a) Apresentarem preços manifestamente inexeqüívels.

b) Apresentarem preços acima do máximo estabelecido no Edital.

c) Não atenderem às especificações exigidas no Edital em especial aquelas contidas no Termo de Referência,
ANEXO I, as apresentarem de forma lrregular.

6.10.1, Propostas inexeqüíveis são conslderadas aquelas que não venham a ser demonstrada pelo llcitante,
nrediante solicitação do pregoeiro, "sua vÍabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compaúveis com
a execução do objeto do côntrato." (Lel 10.520/02, art.go clcl aft.48,II da Lel 8.666/93).

6.11. Após a fase de classificôção, não caberá desistência de PROPOSTA, salvo por motlvo justo decorrente
de fato superveníente aceito pelo MUNICÍPIo,

6.12, Prociamado o vencedor do certame, o licitante primeiro colocado obrlga-se a apÍesêntar no prazo no
máximo de 48 (quãrenta e oito) horas, contados do encerrainento da Sessão, a NOVA PROPOSTA'com
os valores respectivos readequados aos lances vêr].êdores-

6.13. Cônstderada regular a NOVA PROPOSTA, será adjudicado o objeto desta licitação à empresa
declarada vencedora.

6.14. Na hipótese da não apresentação da NOVA PROPoSTA no prazo determinado no subltem 6,12 e,
ainda, na hipótese da lnadcquação da PROPOSTA ocorrerá a desclassiÍicação do licitante e decadêncla do
dkeito à contratação, cabendo o pregoeiro, senr prejuízo das sanções legais cabíveis, convocar os licitantes
na ordem ren)anescentes dos lanccs e dar continuidade ao PREGÃO.

8

Pocesso:)Ç]!P/!
Folha: L-L/l 

-Rubrica: ' É -

6.15. O PREGOEIRO podêrá solicitar análise da PROPOSTA por Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de* /
BarreiÍinhas, como também realizar dillqências ou requisitar informações, incluindo esclarecimentos e 

{ L\
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detalhamentos sobrà a PROPOSTA sem implicar a modificação de seu teor ou a inclusão de documento ou
informação que deveria constar originalmente na PROPOSTA.

6,15.1. A não apresentação das informades solicitadas implicará o julgamento no estado em que se
encontra a PRoPoSTA, podendo resultar em sua desclassiÍicação.

6.16. Decorrídos o prazo de validade da PROpOSTA sem convocação para a contratação, ficam os licltantes
liberados dos compromissos assumidos, cabendo no caso, negoclação com o MUNICIPIo para manter o
preço proposto-

J7. DO DIRETO DE PREFERÊNCTA NA FASE DAS PROPOSTAS 
_:' 'I ', ]

7,1, Encerrada a fase de lances, e, classificando-se em primeiro lugar microempresas ou empresas de
pequeno porte, o pregoeiro, por força da Lei Complementar n0 123/2006, observará o dlreito de preferência

conduzido pelos aÊigos 44 e 45 da citada norma, nas condições seguintes:

a) Identificar-se-ão as Propostas ofertadas por m,croempresas ou empresas de pequeno porte que se

encontrarem até 5olo (cinco por cento) superiores à primeira classiÍicada, proclamando-se, se houver empate
entre as PRoPoSTAS.

b) A Mlcroenrpresa ou Empresa de Pequeno Porte enquadrada nas condlções da alínea "a", melhor
classiÍica<ja poderá desempatar apresentandô PROPOSTA de preço inferior àquela classiflcada em primeiro

luqar, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo pregoeko sltuação em que a Microempresa

ou Empresa de Pequeno Porte passará à condlção de primeira Colocada.

c) A não apresenhçâo de PROPOSTA no prazo definldo. na alínea "b" deste subitem implicará na

decadência clo direto conferido pela Lei Complementar no123/2006, devendo ser convocadas as

microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, na ordem de classificação.

d) No caso da equivalência de valores apresentados por Mlcroempresas ou Empresas dê Pequeno Porte, será

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primelro poderá apresentar o desempatc.

e) Na hipótese de não ser adjudicado o objeto deste PREGÃO à Microempresas ou Empresas de Pequeno

Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da Proposta originalmente classificada em primeiro

lugar.

7.2 Encerrada a etapa competitiva e aceitável o preço ofetado, o pregoeiro procederá á abertura do

ENVELOPE No 02, Documentação de HABILITAçÂO do licltantê classificado em primeiro lugar para

verificação do atendimento às condlções de HABILITAÇÃo exigldas neste Edltal,

]8. DÂ HABILITAçAO]

8,1. Para Habilitação no presente PREGÃo serão exigldos dos licltantes os documentos abalxo decllnados:

a) Relativa à Habllltação Jurídica ê Regularidade Flscal:
a,1) Reglstro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
a.2) Ato conslitutivo, estatuto ou conkato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,

devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresárías e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado dos documentos de eleição de seus atuals adminlstradores; no caso de Sociedades slmples o

ato constitutivo, inscrlto no Cartório Civll (Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de

Títuios e Documentos) acompanhado da prova rle Diretoria em exercício,

a.3) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaduãl ou Municlpal, se houver, relativo ao

domicílio ou sedc do llcitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

a,4) Prova de regularidade com a FÀZENDÂ FEDERAL do domicílio ou sede da llcitante, através da

certidãô Conjunta Negâtiva de Débitos relativos aos'l'ributos Federais e à Dívida Ativa dô União emitida pela
procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN e Certidão Conjunta Negatlva de Débltos quanto aos

Trlbunals Fedcrais e a Divida da Unlão (pessoa física) de todos os sócios'

PÍo., No 128/2020_
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a.5)ProvadeRegularidadecomaFAZENDAESTADUALdodomlcílioousededalicitante,emitidaaté
1zd (cento e vinte) dias antes oa ãaifrã'à"ii"s"'aú envulopes' quando não vier expresso o prazo de

*',*11;iitlllli# 
nesativa de Débitos Fiscais, ou, cenrdão positiva com Ereiros de Nesativa.

a.s.2i certidão Nesativa de fi:'üát fi úú; Àti'u' o'' certidão Positiva com Efeitos de Nesativa'

a.6) prova de Regularidade .;'#iiãni;Ã ü-uHIàlpru'ao o"rúíli" óú secle da licitante, emitida até

90 (noventa) días antes au auu J"""li'ãüu il'tilõ;t; qt';nao nâà ui"|, expíesso o prazo de validade'

mediante a:
a.6.1) certidão Negativa de Débitos Fiscais, referente ao ISSQN, ou, certldão Posltlva com Efeitos de

)ilÍl'[l*r" Neeativa dc Inscrlção da Divida Atlva'-ou'.certid1"-?,:'J:']i*' Efeltos de Nesativa;

;.;:í il;ãil t;ãlização ' 
iuntiona''ento' referente à sede da licitante'

a.7) Prova de reeularidade co'' o'F"urü;"J;t;;;àóàiÃuçaa ao ctÃiniàJ" ot Resularidade com o Fundo

i" â;;;;ii.-;"iãpo de Serviço ioin*úo ptru caixa Econômica-Federal'

ã]eü;;;;1.;;Éo no caoaltà nacionai de Pessoa Jurídica (cNPJ);

ii!t#::*:;::['"T';:Tü:[',Hae Encerramento 1:,-l']-' 
Diário rerativo ao úrtimo exercício

exioível e apresentado nu to"là'ãu' rã''-ãã'ia*t"tt reglstrado no órgão conlpetente' a saber:

Reo.isrro de En.rpresas V"r.untlr'"(rluntu 
'tJÃeã.f l o, negrsÚo 

- 
õivii de Éessoas Jurídicas (Cartório)'

.oÃfo,me o (aso, acompantra.. i]. à'ipü A*'iãfiãá a" reÍe-rido. livro onde se encontram transcritos

o Batanço patrimoniat 
" " 

o.llJiSir"iaãi"-'iãrrit"ooao-t*àtãicio, com base nos quais deverão

ser feitos os cálculos " 
upr"."n-iáaái 

'á" índices, comprovanão a-bàa'sltuação financeira nos moldes

da letra "b'1'2" deste item; 
-..k!r-.,Ám <,,âs nê.as contábeis, deverá ser apresentada cópia

liti*jÍíS,'"m':'j;:T*:'J"l;|':T"fl;:';ü"f,:',:iliiff;"; 
"úiiil;";.ãrcício-exisrvet e

aorcsentado na rorma a ,",, áL'"]àlii"ii" iürtrlg:.no orgão-iãrpetente, a saber: ResistÍo de

Em,resas Mercantis trun,u ao,ni"rrüi)';; R";;ir" civit de pessoã's :uiaicas (cariório), acompanhado da

:#ff;ü;;il;r;ti:**lllX"i#;i:.:llmi*:Í"":lm;,*mf'*,".',X,1"",:ffJ'.'11:
do Exercício, com base nos qu

;''d&;il;;:;;;' i'ld-::,* 'il',' ,3,^1;1,,i,11ii,'t"J;,r0"*, deverão estar assrnados por- prorissronar

b.1,2) Os índices extraldos (

devidamente habilitado au roiunt"' ã'iui ãpidsentaoos' pu'u to*üo*ção da boa sihração financeira da

i.""til, ã" u.oroo com os seguintes critérios:

1-oÍndicedeLlquidezcorrente(correspondeaoquoclentêdadivisãodoAtivoCircutantepeloPassivo

ILc = Atlvo circulante
Passivo Clrculante

z - O Índlce de Llquidez Geral (corresponde ao,quocien-te ia.divisão da soma do Ativo Circulante com

Realizável a Longo Prazo puru 
'o'nutàá'pãtlivo 

clrculante com o Exigível a Lonqo Prazo):

rLG=ffi
lvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela Soma do

CiÍculante):

J o Índice de so
Passivo Circulantc com o Exigível a Longo

ISG =---
Passivo

Prazo):

cffi
b,1.3) Será habilitada a enrpresa que apresentârl

t0
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l, Índice de Liquidez corrente - igual ou maior q-ue 1'0;

z. irãi.ã a" Liquldez Geral - igual ou maior que 1'0;

ã: iili;;;; a"i'ência Geral - ieual ou rnaior que 1'0i

b.1,4) A pcssoa jurídica optante do Sistema rle Lucro Re^al. ou PresumldÔ' que no decorrer do ano

calendátio, deverá apresentar ;;;;ü":; ; ãalanço Ratrrmonial' cópiá do recibo de entrega da

escrituraÇão contábil disital - sti§'êãr'riaàii-; ;;ür;"' da--lN, RFB t'+zolzott' 142212013' IN RFB

;';iü;ii,l{ rnl nia r.siolzor+, tlt nre r'ss+/zots e IN.RFB. 1'660/2016'

b.1,5) As empresas constituiàas'ã;;";;ã; 1 (um1 1P ãu-no 
"ut"o 

do próprio exêrcício'

rleverào aprcsentar a cópia oJ"i"t'" iÉGãtüà aã Livro Diário ou Balanço de abertura'

acomoanhado do Batancete d";J,ilü;;ã" r;;;niã'uo mcr lmediatamente anterior à data de abertura

da ticiracão, apresentados ." r;";'i;"iJ,";;ü;;;r. resistraáó no órsáo competente, a.saber:

Reoisüo de Empresas Mercantis ii;" i#;;liáu negi*io civil íle Pessoas Jurídicas (cartÓrio); com

baie nos quais deverão ser r"lror*á]'lí.iür'ã;;fuíd"r oi índi.ur, comprovando a boa situação financeira

l*.H'i,:'l,i§t§r'','r';i"';:t:§:ir os índices n3 r:ll1^T"n"ionada na retra "b'1'2'i Para-€s

emoresas ac;nra referidas, """;;;;à;; 
i'9ã 1it"e"t n*leira será feita medlante a comprovaçao

de caDital social Mínimo "' ;"i;iilô"io Llquldo àe' no 
'tnt-tt|ã' 

ro ouo (dez por cento) do valor

ll.::;,,tua*nl'd:'.:l,B[:t:::Íio' nu l"t'a "b"iest:ê item' somente serão consideÍados váridos

na forma da tei se upr"r"n,uoà.f';n,l"r.;i" ã a certidão ae 
''nãáutariaaoe 

ProÍisslonal do técnico

rcsponsável pela asslnatuÍa d*;àllt#ã;eniãs' expedtdas peú cÀísano ae contabilidade da sede da

iicitante;
;.i:;; Á, emprcsas oqtil-y t.l"*?:ff 5$:âi:lj'?ff"': tflTi"T'i"11,1ll,','Eü[:i.'i!'']1"i
devidos Pelas Microempresas e

comDtementar No 123, de ,,1"ô'ài'i"ãá'ãà áp'ãiãnt*' trn,'uúiiiiúiçao ao Balanço Patrimonial' o Ato

constitutivo ou o contrato ,*"iáãirlpr.-r. atuallzado,e-rcais[rual'nu io-u da lei que co.T?lo]Úercapital

socialdenontínimol0o/odo;;lo;máximodacontratôção''clesdequeacolnprovaçãodoseu
ingresso no slmples tlactonat c"oist" ãàs oocumentos cle Habllltação'

b.2)Ce.tidãoNegativadeFalênciaeconcordataexpedidapelodistribuidordasededallcil'ante,oude
cxccução patrimonial, emitida "Jil; ã"-;t';;ô;át ít"t ou data de entresa dos envelopes'

c) Relativa à Habilitação Trabalhista: t '

c.1) Prova de inexislêncla de débltos lnadhplldos pcrante.a JUstlÇa do Trabalho, mediante a apresentação

de certidão negativa de O*n"ar".ili*ü"- õr'iôi, h conformld-aáe corn o disposto na CLT com alteraçoes

da Lei no 12,440/2or r e c"'r'oa'o"c"o'niii" " 
à'tig'" 50 da porLaria 142U2014 do MTE'

ESTÁ.DO DO MAITANIIÃO RubÍica
COMISSÃO PERMANDNTD DD LICITAÇÃO

Av..Ioaq ruhn Soeit'o Cnrvalho, sn, Centro - Ban cirinhas-MÀ

cNP.l N". 06.217.954/0001 -37

d) Rêlativo à Qualificação Técnlca

r.l.1) Atestado de capacidade técnica, exPedidos Por Pessoa jurídlca de direito Público ou Privado, que

comprove que o Licitante

Froce
Foiha

s50

sa a
ti

CNPI, endereço ã o telefone de contato do atestador, ouf
satisfatória, dcvendo o atestado conter o nome, para manter contato

qualquer outra forma de que a Comissão Permanen te de Llcita çao - CPL possa valer-se

conl o atestador , com firma da assinatura reconheci da em cartório ou assinada digitalmente'

d.1.1) o atestado a ser apresentado deverá comProvar que a empresa licitante tem experiência no

l1

desenvo lvimento de Pesquisas e projetos de avaliação econômico- financeira.

{
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e) Outros Documentosl

e.1) relatório fotográfico colorido da fachada e lnteÍlor dâ empresa em fotos coloridas de forma que as fotos

:;rí;;:il".';#rirr, "á..tiar" 
para a prestação dos serviços objeto desta licilação, impedindo assim

ãÁpi.iu. 'funtut*as" ou qualquer outro tipo dc fraude à Lei no 8'666/93'

0 oECLARAçÃO expressa do llcitante assinada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo no

ANExo v do Edital, informando àre náã Àuntein relação e trabalho noturno, perigoso ou insalubre com

menor de 18 anos c de qualquer dúiho com menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partk de

14 anos, conforme o disposto ,,,"r';.f,;; it iii àá art. z' da Constituição Federal e da Lei^no 9'854. de 27

de outubro de 1999, que tncturu o inciio v no art. 27, da Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos

do Decreto 4.358, de 05 de setembro de 2002'

g) DECLARAçÃO expressa do llcitante asslnada pelo seu representante legal de acordo com o Modelo'

ANExo vI deste Edital, oe que não existem fatos que imneçam a particlpação no Processo licitqtóÍio

aflrmando ainda da Inexistênciu au'ãu"tor àuóãr*i.ntes tmpàaiiivos de sua habilitação, na forma do § 20,

do artigo 32, da tei n." s.aeolõ:,-àirinããã pãiio.io, gerente, dirigente, proprietário ou procurador,

devidamente identificado.

8.2, É facultada a autenticaÉo nas cópias das certidões de Regularidade Fiscal apresentadas pelos licitantes

:;;; ;,i;iffi;"" ú;;;;;i "",Éãr;h 
rnternet, de acordo com a norma especifica'

8.3'SeráoproclamadosHABILIÍADoSoslicitantesqueapresentaremadocumentaçãonaformaexigida
neste Ecliral e, INABILtTÂDOS .ôãÉIú aàlrãiem àe upr"runtar qualsquer dos documentos exigidos ou

os apresentarenl de forma i".g;j;;ü*;;úão dos licitantes Mirioemoresas e Empresas de Pequeno

Pofte na comprovação oa neguiliíd;; Fit;'í consoante dctermlna o artiqo 43' § 10 e 20 da Lei

Complementar no123/2006'

g.4. se o detentor da melhor proposta desatender às exigências Drevistas no subltem 8'1' sera

rNABrLrrADo, e o presoerro "i;iil:;: ;ffi;ü; 
';ú*-qü-";E;;;ioceãu,á 

a HABILTTAçÃo 
.o^o

licitante seguinte, na ordem o" tfatiifit'ço' repethdo esse procedimento' sucessivamente' se necessarD'

até a apuração de ura p'opostu ôi'ãui"nãu ão Êaitut' para declarar o licitante vencedor'

8.5. Não será concedlda prorrogação do prazo para a apresentâÉo dos documentos de HabilitaSo' salvo a

excecão Dara as Mlcroempresa :tr,;;:ãd; P.queho po'tã prãvisto no artigo 43' § 10 e 20 da Lei

Complementar no123/2006'

8.6. Ouandô todos os Licltantes forem inabilltados' o pregoeiro poderá' obedeclda a ordem de classlíicação

aas Énoeosras, n*a"ttes o 
'pãà"i"-ã' 

«J',iÀi'a,J. úi"i, puru a apresentação de novos documentos

escoimados das causas referidas Io-uio in'úiriiutO'io' i

8.7. o PREGOEIRo reserva-se o clireito de solicitar o original de qualquer documento' sempre que tiver

dúvida e julgar necejssário'

8.8, Sob pena de inabilitação, todos os docunlentos apresentados para habllltação deverão:

B,g.l. Estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do cNPl e endereço respectivo:

a) se o licitante for a matriz, todos os docunentos deverão estar enl nome da matriz; ou

b) se o licitante for a Íilial, todos os docurnentos deverão estar em nome da filial excêto aqueles documentos

que, pela própria n"u'"'u, to*plJ''âãu'à'ià'i"t"' ã'itiaÔs somênte em nome da matrlz'

c)oatestadodecapacidadetécnicapoderáestaremitidoemnomeecomCNPJdamatrize/ouda(s)filial
(ais) do licitante.

12
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8.8.2. Documentos datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.o1,

quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedldor.

a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada,
que é o caso clos atestados de capacidade técnica.

8.9. As empresas que possuírem Certiflcado de Registro Cadastral - CRC emitido pelô PÍefeitura Municipal

de Barreirinhas, nos termos- do artigo 34 e seguintes da Lel no 8,666/93 poderão apresentar na

HABILITAçÃO deste PREGÃO, em substituição aos documentos exigidos na alÍnea "a" do subltêm 8.I
deste EditãI.

8.10. Os documentos para HABILITAÇÃO poderão ser apresentados em orlglnal ou em cópias legívels,

previamente autenticadas em Cartório competente ou por servldor da Comissão Permanente de LicitaçEo da

bnererrunn MUNIcTpAL DE BARREIRINHAS, com antecedência mínima de 12 horas da data marcada

para a abertura clos,envelopes, mediante a apÍesentação dos oríginais para confronto.

8.11. O MUNICIPIO manterá em seu poder, através da Comissão Permanente de Licitação, os Envelopes

de Habilitação dos demais licitantes, pelo piazo de 60 (sessenta) dlas, após a HoMOLOGAçÂO deste

PREGÃO ou até o início da prestação do seu objetô pelo licitante Contratado, sob pena de inutilizarão dos

mesmos.

8.12. As declaraçôes e outÍos documentos julgados necessários à habllltação, produzldos pêlo própriô

licilantc, deverão conter data, identlncação e âssinatura do tÍtular da empresa ou do seu represêntante

legal.

8,13, Não selão aceitos "protocolos de entrega" ou ''solicitação de documêntos" em substifuição aos

documentos requeridos no presente Edital'

fl3. No

PITU,NEI'TUITA MUNICI PAL DE I}ARRI'IRINHAS
I'STADO DO MAITANHÃO

COMISSÃO PII,IIN,IANDNTTi, DD I,ICITAÇÃO
Av. Joaquinr Sociro Cnlvitlho, sn, Centro - Ban'ciritthas-MA

cNPJ N". 06.2 17.9s4 t0001-37

9, DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA HABILITAçÃO

9,1, As Microcnlpresas e Empresas de Pcqueno Porte participantes desta licitação deverão apresentar na

fase de HABILiTAÇÃO toda a documentação exigida no subitem 8.1 deste Edital ainda que os

dàcumentos de neguiaridade Flscal, exigldos neste Edital apresente alguma restrição, consoante dispõe o

art.43, caput, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.2. Havendo alguma restrição na documentação de Regularidade Fiscal apresentada pelo licitante

enquadrado comJ Microempresa oil Empresa de Cequeno Portb, a ele fica assegurado o prazo de 5 (cinco)

dias útets, cujo termo iniciàl corresponderá ao momento em que o mesmo for declarado o vencedor do

certame, pro;rogávêls por igual peiíoao, à critérlo do pregoeiro, para a apresentação dos documentos

devidamente regularizados'

9.3. A não apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade da empresa licitante, devldamente

,."!rrurüuau, no praio estabclecido no subiiem 9,2 deste Éditat, implicará em decadência do- direito à

.ã".iiãiuia", scm prejuízo dos sansões previstas no art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,- sendo

facultadó ao MUNICIplo convocar os licitantes remanescêntes, na ordem de classiflcação, para assinatura

do Contrato ou revogar a llcitação.

g.4. A Comprovação da Regulariciade Fiscal do llcitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de

tuqu"no foi" seiá exigida 
-para 

efeito de assinatura do contrato, conforme determlna o art.43, caput, da

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

9.S. A falsidade das declarações prestadas pelo llcitante caracterlza crlme prevísto no altigo 299 do Código

Penal, suJeitando-o, alnda, às sançóes previstas na Lei no 10.520/2002'

10. DOS RECURSOS ADMINISTRÂTIVOS

j
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I7. DA RESCISAO

lT.tConstituemmotivosensejadoresdarescisãodopresenteContrato,osenumeradosnoartigo

78. da Lei no 8.666/93. e correrá termos do art'79' do mesmo o diploma legal'

18. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

l8.l O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência' no todo ou em parte'

objeto.

Balsas-MA, xxx de xxx de 2019'

I9. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

l9.l Constituirão encargos exclusivos da CONTRA'I ADA' o pagamento de tributos' tarifas'

emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu

p rac a p r:r 
i f :; iT.L],,1,; [Trli:r;' "5.1' ETI§o. 

- ó5' 800.00Q

" - -;Le&SlnêdrbltsarQgtrêLlsÍr



[-*.",\

Frocesso
Folha

-.1 .ad.«l( 4&c 4r.tftúo9

ESTADO DO MARANHÂO
PREFETTURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO

Rubrica:

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRf,GÃO PRE,SENCIAL N" 15/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2.2I9l20I9

ANEXO II

1tt1 1 1ç lrTA D E C O NT RA TO

PREFÍ]I'TURA \II,]NICIPAL DE ./.... E A E,MPRESA.......

A pREFEITURA MUNICIPAL DE ................./...., de um lado, Ente do Poder Executivo

Municipal, com sede na à Rua '...- CEP: inscrito no

CNPJ/MF sob o n,'.................. doravanle denominado CONTRATANTE, neste ato representado

T'ONTRAI'O PARA PRES'TAÇÀO OS ST,NVIçOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
DE PRO.IETO DtJ AVALIAÇÀO ECONOMICO.FINANCEIRA, QUE ENTRE SI FAZEM A

pelo senhor......
do CPF n".......
no CNPJ/MF
Senhor........

tendo em vista o que consta no Processo Administrativo no ""'/"""""""",
brar o presente contrato. que se regerá nos termos da Lei n" l0'520' de I 7 de julho

ubsidiariamente nas normas cla Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1993' e em

Praca Prof. Joca ReÉo, 121 - Centro - Balsas - Maranhào - ó5 800-000

C.N.P.J. 0ó-.441.430/0001-25 ""' (99)3541'2197

, Prefeito Municipal, portador da Carteira de ldentidade n'

doravante denotninada CONTRATADA, neste ato representada pelo

portador da Carteira de ldentidade no . ..............e do CPF n'

c

........... e. de outro lado, a empresa sediada na.....'.....""', inscrita

resolvem cele
de 20()2 e. s

contbrnridade coln as instruções constantes do Edital "Pregão n"...../................."' bem como

pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

opresenlecontratotemporobjetoarealizaçãodeserviçosdepesquisaedesenvolvimentode
projeto corn o ob-ietivo de promover a avaliação econôm ico-financeira da folha de pagamento

dos" servidores rla Prefeiturà de .................e da concessào de crédito consignado em folha de

fugu,n.n,o. a firn de precificar estes ativos. para licitá-los posteriormente e centralizá-los na

iniituiçao Ílnanceira que oferecer o nlelhor preço pelos negócios, a partir do preço minimo

estabelecido e albrido pelo respectivo estudo de viabilidade, conforme especificações constantes

n.ste Eaitut "Pregâo ...............7................."" que regeu a presenle contratâção' e' no que couber' à

proposta da COú IRATADA, que. independentemente de transcrição' passam a fazer parte

integrante e complementar do presente contrato'

refeit adeba meil m
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ESTADO DO NIARANHAO
PREFEITI.]RA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA SE(;UNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando dar suporte a presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo

Administrativo n"...../.................. em conformidade com as disposições da Lei no 10.520' de l7
de.iulho de 2002 . subsidiariamente nas normas da Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1993,

procedimento licitatório próprio. na modalidade de Pregão, o qual recebeu o número

............1.................. do tipo "menor preço".

CI,ÁTIST]LA TEITCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de

Finanças, l)lanejamento e Cestão Tributríria da Prefeitura Municipal de Balsas, indicado na

t'oma do art. 67 da Lei n" 8.666, de 2l de iunho de 1993, ao qual cabeÉ, também:

a) fornecer todo o subsídio necessário à realização dos trabalhosi

b) proporcionar todas as fàcilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive

permitir o livre acesso dos récnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRÁ1ANTE;

c) acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRA-IADA em todas as visitas:

,lj cornprovar e relatar. por escrito. as eventuais irregularidades na prestação de serviços

contratados:
e) sustar a execução de quaisquer serviços por estarem em desacordo com o especilicado ou por

outro motivo que.iustifique tal medida:

Í) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em

especial aplicação de sanções e alterações do contrato; e

g) realizai os pagamentos à CONTRAI'ADA de acordo com a forma e o prazo estabelecido no

l:tl ital rle [.ic itação

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

\ ( ( )\ f R.\TADA obriga-se a:

a) dar plena e Íiel execução ao presente contrato. respeitadas todas as cláusulas e condiçôes

estabelecidas:
b) apresentar os trabalhos no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura deste

contrato:
c) apresentar o resultado dos serviços de pesquisa e desenvolvimento do projeto' na forma. de

relaiório, acompanhado da metodologia e índices adotados, em meio fisico ou magnético'

contendo de forma clara e objetiva o resuhado da equivalência solicitada:

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

suÍiciente de técnicos, qu. ^r.gri..ã execuçãó integral dos serviços no prazo convencionado,

com a qualidade exigida;

Praca Prof. Joca Rego' 121 - Centro - Ba[sas - Maranhão - 65'800-000
' c.N.P.J. 0ó.441'430;0001'25 ""' (99| 3541'2197
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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
profissionais para o desenvolvimento dos trabalhos. ficando a CONTRATADA responsável pela
totalidade do projeo:
f) respon sabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados,
resultante de caso lorluito ou por qualquer outro que venha a ocorrer;
g) consirJerar que a açào da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA
de suas responsabilidades contratuais;
h) retiral dtrs serviços. imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do
(()NlR^lANTE. qualquer empregado, operiário ou técnico seu que, a critério do
( ONI RA I-ANTL. vcnha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
i; assunrir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem
assim, pelos danos decorrentes da realização dos mesmos;

.l) assumir inteira responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e resultantes de acidentes de trabalho envolvidos na execução dos serviços oriundos
do presente contrato, pedinente aos seus Íirncionários;
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a
terceiros. em virtude de sua culpa ou dolo na execução do contratot
l) aceitar, nÍls mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65,
§ I". da Lei n'8.666/93;
m ) manter. durante a vigência do contrâto, a Certidão Negativa de Débito - CND (INSS).
Certificado de Regularidade do FCTS CRF. e prova de Regularidade com a Fazenda Federal,
devidamente atualizados, no Setor de Contas a Pagar desta Prefeitura;
n) emitir nota fiscal coÍrespondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentaçào
na fase de habilitação; e

o) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assurnidas. todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Iicitação.

('l-AtrstiLA QUtN'tA - Do PREÇO

Obsen'ado às regras, o preço totâl dos serviços contratados serão remunerados da seguinte
forma:

a) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 8.000.000,00 (oito
rnilhões de reais). o contratado receberá de pagamento pelos serviços o valor máximo de R$
1.520.000.00 (um rnilhão. quinhentos e vinte mil reais):

b) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 7.000.000,00 (sete
rnilhões de reais) e inÍêrior a RS 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o contratado receberá de
pagamento pelos serviços o valor rniiximo de RS 1.330.00,00 (um milhão, trezentos e trinta mil
reais);

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Bâtsas ^ Maranhào - ó5.800-000
c.N.p.J. 06..141.430/0001-25 -** 199) 3541-2197
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAI, DE BÀLSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rubrica:

c) Se o valor obtido com a venda dos ativos Íbr igual ou superior a R$ 6.000.000,00 (seis

rnilhões de reais) e inferior a RS 7.000.000.00 (sete milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 1.140.000.00 (um milhão, cento e quarenta mil
reais):

d) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 5.000.000.00 (cinco

nrilhões de reais) e inferior a RS 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais):

c; 5c o valor obtido com a venda dos ativos Íbr igual ou superior a R$ 4.000.000'00 (quatro

milhÕcs de reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de RS 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

§ l" O preço contratado deverá compreender todas as despesas com mão-de-obra, impostos,

encargos sociais e previdenciários. taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou

venha a incidir sobre o objeto da presente contratação'

CLÁUSULA SEXTA - DO PACAMENTO

'l

1; pagatnento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada, vencedora da

licitaçao após veriÍica@o que comprove que os serviços executados encontram-se de acordo

com o lermo contratual e, em até O5(cinco) dias a partir do recebimento dos recursos, pela

PreÍêitura, oriundos da instituição financeira vencedora do certame ou da negociação, relativo

aos ativos, objeto do edital.

§ l. o pagamento será de uma só vez. mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo.

dev idamente atestado pela autoridade competente.

§ 2. Para e\ecução do pagamento. a coNTRATADA deverá fazer constar do recibo ou nota

iiscalilatula conespondintã. emitida, sem rasura, em letra bem legível, em nome da Prefeitura

Je Balsas. o norrc do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a

CoNTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e

Contribuições das Microempresas e Enlpresas de Pequeno Pofte - SIMPLES deverá apresentar.

juntamentl com o recibo ou nota Ílscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção

na Íbnte dos tributos e contribuições, conlbrme legislação em vigor'

§ 3. Na ocorrência da rejeiçào do recibo ou nota fiscal/fatura, motivada por erÍo ou incorreções.

ã prazo passa.á a ser de 5 (cinco) dias úteis' contado a paíir da data da sua reapresentaçào'

examinadas as causas da recusa.

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - Cêntro - Batsas - Maranhão - ô5'800-900
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

§ 4" Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administraçào
Pública. os serviços eÍ'etuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados
tendo como relerência o ano seguinte.

§ 5'A Prefeitura Municipal de Balsas se reserva o direito de não prosseguir com o processo
licitatório a ser aberto para venda dos ativos a instituição financeira, na forma prevista
neste edital, caso os estudos de viabilidade das propostas apresentadas pela contratada não
atingirem o valor minimo de R$ 4.000.000,00 (quâtro milhões).

§ 6" Na ocorrência da situação prevista no § 5", os honorários â que se referem a Cláusula

Quinta nâo serâo devidos à contratada, pois a Administraçâo fará a licitação da instituiçâo
{inanceira sem a interveniência de corretora ou intermediários.

§ 7" Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após o ingresso dos
valores nos cofres da Prefeitura, decorrentes da licitação posterior para venda dos ativos à
instituição financeira.

CLÁUSLILA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O presente Instrumento terá duração de 6 (seis) meses, e/ou até que perdurem as obrigaçôes
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, a partir da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado mediantc pedido formal da CONTRATADA, justificando com precisão as causas do

atraso. e desde que seja acatado pela Administração.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

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

CLÁUSULA NONA . DA CONFIDENCIALIDADE

I - A CONI'RATADA obrigar-se-á a manter a mais absoluta conildencialidade sobre materiais,

dados e inl'ormaçÕes dispon ibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação. bem como

tratá-los como matéria sigilôsa.

Il - A CONTRATADA Íicará terrninantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma
justificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros,

Íluxogramas. diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da

contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestaçào dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DO.TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Praca ProÍ. joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas 'Maranhão - ó5.800-000
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ESTADO DO IVIARANHÃO
PREFEITURA MIINICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÂO

As despesas decorrentes desta contratação ooÍrerão, no presente exercício, à conta da dotação
oryamentária consignada ao:

-0rgão
-Função Programática:
-Classifi cação Econômica:
- Sub Elemento:
- Fonte de Recurso:

A rescisão deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilaterâl e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos Ia XIt e XVII do artigo 78, da Lei 8.6661931'

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

c)judicial" nos tennos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA . DAS SANÇ0ES 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' 8.66611993 e na Lei nô 10.520/2002:

a) advertência, nas hipóteses de
Adrninistração;

execução inegular de que não resulte prejuízo para a

b) multa, prevista na forma do §1", nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem

prejuízo para a Adrninistração;

c) suspensào temporária do direito de licitar e de contratar com Municípios por período de até

cirrco anos. nas hipóteses e nos termos do art. 7'da Lei n" 10.520/02; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei n"

8.666t93.

§ 1" As penalidades sômentc 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 autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo

Praca Prof. ]gçq Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 0ó.441.430r0001-25'-*- (99)3s41'2197

prefeituradebalses@gmail.com
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ESTADO DO MARANHÃO
PRIFE,ITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto

deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO FORO

Fica eleito o Foro Central da cidade de ......'...... "', Estado do ...'., com renúncia de qualquer

outro. por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente

Contrato. que nào pLrderem ser resolvidas pela via Administrativa.

[].. por cstarem as partes justas e contratadas, assinam o presente lnstrumento em 02 (duas) vias

dc igual Íeor e forma.

......de ........ de

PREFEITURA DE
- (cargo)

CONTRATADA
- (cargo)

Praca Prof. Jo€a Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranháo - ó5'800-000
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERMANI,NTE DE LICITAÇÂO

Rubrica: ? - "-

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N' I52OT9.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2.219120T9

ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS

Licitação n". /................. Modalidade: pregão - Tipo: Menor Preço

Consumidor: Prefeitura de Municipal de
Licitante:
CNP.I
'Ielefbne

E-mail
Fax

Cidade: CEP:Endereço:__

Por esta proposta, declaramos inteiro atendimento aos preceitos legais em vigor, especialmente
aos da Lei 10.520102. da Lei n." 8.666193, e às cláusulas e condições constantes do Edital de
l)regão no /

I)ropouros a prestação do serviço. objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do
corrcspondente Edital e às suas especificações, e assegurando que:

| ;o prazo de validade desta proposta é de ó0 (sessenta) dias:

l) todos os componentes de despcsas de qualquer natureza custos diretos e indiretos
rclacionados com salários. encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais
impostos" taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do
conlrato a ser assinado, encontram-se inclusos no preço ofenado.

Pela prestaçào de serviço de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de promover avaliação
econôm ico-financeir4 pautada em premissas técnicas, suportando a Administração Pública na

tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser obtido com a licitação/negociação dos serviços
bancários de folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de e de crédito
consignado em folha de pagamento. prrvisto no objeto do edital Pregão Presencial no

Praca Prof. Joca Rego, '121 - Centro - Ba[sas - Maranhão - 65.800'000
c.N.P.J. 06.441.430i 0001-25 *'* (99) 3541-2197

p refeiturâdebâ[sas@gmait. com
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ESTADO DO }IARA\HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMTSSÃO PERMANtrNTE DE LTCITAÇÃO

a (nome da empresa licitante), acima qualificada, apresenta
a seguinte proposta de preços:

a) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 8.000.000,00 (oito
milhões de reais), o contratado receberá de pagamento pelos serviços o valor de RS .............,00
(........... reais);

b) Se o valor obtido com a venda dos ativos Íbr igual ou superior a R$ 7.000.000,00 (sete
nrilhties de reais) e inferior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o contratado receberá de
pagamL'nlo pelos serviços o valor de R$ ..............00 (.............. reais);

c) Se () \'alor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 6.000.000,00 (seis
rnilhircs dc lcaisl c inferior a RS 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o conÍratado receberá de
pasanlcnto pelos serviços o valor de R$ ................00 (.............. reais);

d) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco
rnilhões de reais) e inferior a RS 6.000.000.00 (seis milhões de reais), o contratado receberá de
pagamento pelos serviços o valor de RS .............,00 (............ reais);

e) Se o valor oblido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 4.000.000,00 (quatro
rnilhões de reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor de R$ ............00 (.......... reais).

3) Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada,
propomos os valores acima com pagamento através do Banco
n" . na Cidade de -UF.

Agencia no _ C/C

4) O preço desta proposta permanecerá tixo e irreajustável.

Nonr c por extenso
SSP

do representante legal,_
CPF/MF: n'.

RG no

( ,\I{INII]O E ASSINATURÀ DOREPRESENTANTE LEGAL DA EMPR-ESA.

Praca Prof. Je.c..q ReCo, 121 - Cêntro - Betsas - Maranhâo - 65.800'000
C.N.P.J. 0ó.,141.430/0001-25'.'* (99) 354'l'7197
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESf,NCIAL N" 15/2019,

PROCES§O ADMINISTRATIVO N" 2.219120I9

ANEXO IV

DECLARAÇÃO REFERENTE À NMPNECO DO MENOR. DECLARÂÇÃO PESSOA
JURIDICA

XXXXXXXXXX, inscrito no CNPJ n" XXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a)

Sr(a)XXXXXXXXX, portador(a) da Carteira de tdentidade n" XXXXXXXe do CPF n"

XXXXXXX , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do arÍ.27 da Lei no 8.666. de 2l de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor

de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis

anos. em qualquer trabalho.

llmprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

()SIM

( )NÃo

Praca Prof. Joca Râgo, 121 - CentÍo - Batsas - Maranhào - 65.800-000

c.N.P.J. 06.441.430/0001-25 "'* (99)3541'2197
p uradeb gmai[,com
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!\,/t
l' J,, \§ t -'

f
Foiha;
Rubrica,,1 (idí&{t írt!. írí'q{ii'.,

ESTADO DO MARÂNHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COM§SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITÀÇÁO
PREGÂO PRESENCIAL N' T5/20I9.

PROCESSO ADM INISTRATIVO N" 2.2 I9/20I9

ANEXO V

DECLÀRAÇÀO REFERENTE A HABILITAÇAO

DECLARAÇÃO

XXXXXXXXXX. estabelecido na XXXXXXXXX. inscrita no CPF n' XXXXXXX.
I)ECLARA que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habititação, conforme
prescreve o inciso VIl, do artigo 4" da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao
PRECÃO N' XXXXXXXX/................., estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de
descumprimento.

Praca Prof. Joca Rêgo, lZ1 - Centro - Balsas - À{aranhão - ó5.800-q-00
c.N.P.J. 0ó.441.430/0001'25 *"' (9913541-2197
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ES'I'ADO DO i\I AR"A,}.. HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRI,GÂO PRESENCIAL N' 15/2019,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2.21912019
Á-NIEXO VI

"MODELO DE CARTA CREDENCIAL"

CNPJ n"A ern presa com sede na
neste ato representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG. CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia
e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade,
estado civil. profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, junto a Prefeitura
Municipal de tsalsas - MA, praticar os atos necessários à representação da outorgante na
licitação na modalidade de Pregão Presencial n" 1512019, usando dos recursos legais e

acompanhando-os. conl-erindo-lhes, ainda, poderes especiais para declarar a intenção de interpor
recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, assinar contratos e atas, dando tudo por bom Íjrme e valioso.

(local e data por extenso)

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Mãrãnhâo - ó5'800-000

c.N.P.J. 06.441.430/0001-25 "'* (99) 3541'2197
p rêfeituradêbelsat@Email. com

(nome da empresa)
(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com Íirma reconhecida)
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ESTADO DO }IARÁ\HÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MODELO DE PROCURÀÇÃO

PROCURAÇÃO

l)clo instlumento pafticular de procuração e pela melhor forma de direito, a Empresa..., cort
sctle na... lendercço completo), devidamente inscrita no CNPJ n"..., representadq neste ato,

pelo Sr. ..., (nome. nacionalidade. estado civil, profissão), residente e domiciliado na ...

(endereço completo), nomeia e constitui seu representante o Sr. ..., (nome, estado civil,
proÍissão), poÍtador da cédula de identidade RG n" ... e do CPF no ..., a quem são conferidos

poderes para representar a empresa outorgante no Pregão . . . . . I . . . . . . . . . ' . . ' ' ' . . instaurado pela

PRE,FEI'fURA MUNICIPAL DE .................. em especial para firmar declarações e atas,

apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, interpor

ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame

acima indicado.

Local e data.

Assinatura do responsável pela outorga

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N" ÉN8Ú.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2.21912019
ANEXO VII

Praca Prof. Joca Rêqo, 1?1 - Centro - Eetsãs -,*aranhào - 65'800'00Q

c.N.P.J. 06.441.4301000',I'2u *'* (99)3541'2157
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F,STADO DO }IARAI-HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PE,RMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICI'I'AÇAO
PREGÃO PRESENCIAL N" I5/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 2.2 I912019
ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prelàitura Municipal de Balsas
Balsas - Ma.

Rel.: Pregão SRP n" l5/2019.

Prezado Senhor.

DI,CLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
st. t,ERvENtENt ES tMPEDtTtVOS DE HABILITAÇÃO

sediada em
Oomc da empresa) CNPJ n"

fudçrççp_rqlqp!§Id . por intermédio de seu representante
portador(a) da Carteira de ldentidade n"

. DECLARA, sob as penas da Lei, nos
legal Sr(a) _

e do CPF n"

termos do § 2". do am. 32. da Lei n" 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato

superveniente que seja impeditiro de sua habilitação na licitação em epígrafe.

...............(.....) ....... de de 2019

(nome. cargo, assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

Praça Prof. Joca RQ3o, 121 - Centro - Batsas - Maranhào - ó5.800-000
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERNIA:{ENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÂO PRESENCIAL N' I5/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2.219/20I9

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÁO

Ilmo. Sr.
I'regoeiro
ll'elritura Municipal de Balsas

[]alsas - Ma.

DE,CLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITÀL

Ref.: Pregão SRP n' 15/2019.

Prezado Senhor.

(nome da emp resa) CNPJ n"

sediada em
legal Sr(a)

, por intermédio de seu representante

e do CPF n"

ao*'orúorn*.oa todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e tota

conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

( endcreÇo comp leto)
portador(a) da Carteira de ldentidade n'

. DECLARA, Para os devidos fins, que

......................(.....), ....... de. ....... de 2019.

(nome, cargo, assinatura do representante legal da proponente,

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

Praça Prof. Joca Rêgo, '121 - Centro - Batsas - Maranhào - 65'800-900

c.N.P.J. 0ó.441.430i 0001'25 "-" (99) 3541'2197
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ESTADO DO MAR{:IHÃO
PREFEITURA MUNICIPAI, DE BALSAS

COMlSSÃO PER}IA:iENTE DE LICITAÇÃO

Folha
Rubrica

EDITAL

PROCESSO

Este volume do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial em SRP n'
l5i20l9 possui folhas. incluindo esta, numericamente

ordenadas e rubricadas por minha pessoa.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do

Maranhão. de XXXXXXX de 2019.

Pregoeiro

Praça Prof. Jqçq Rego, 121 - Centro - Betsas - 
^4âranhão 

'65'800'000' 
C.N.P.J. 06.441.430/0001'25 *'* (99) 3541-7.197

gref eituradebatsas@3mei[. com
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PR[,FI'ITUI'A MUNICIPAL DT' NARREIITINI{ÁS
Es1'^Do Do MAItANI-IÃo

Av. Joaqtllnr Soch'o Cnrvnlho, sn, Ccnlro - Ban clrhhts-MÀ
CNPJ N". 06.217,954/0001-37

ÉLS. N"._-.- i. i.

CONTRÂTO n' 253/2020

Í,Roc. =*--fLú_-,_
^rislr'l. 

.. . . .- -.,.J2

v

CONTITA'I'O DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTIIE S] CELEBRA,M, DE UM LADO A
PRII I'EITIIRA MUNICIPAT, DE BARREIRINIIAS,
ATRÁVÉSi DA SECRtrTÀRIA MI]NICIPÂL DE
ADMÍNISTRÀÇÃO E DE OUTRO LADO, A
EMPRESA,W & A VILLETORT CONSULTORIA I{,
TECNOLOCIÁ L'TDÀ.

Pelo plcselte ilstnrn)enlo particulnl de coutr"to de um lado a Prefeihtro À,Íunicipnl dc
Balleh inhas, alravés da ScclctÍrriÍr Municiprl dc Atlministrlçlo dc Bnrrcirirüras - Mr\, pessoa jurklica de
dircito p(rblico inlento, insclila no CNPJ sob o l.'06.217.954/0001-37, sihradn nr Àv. Joaquirn Soeilo dc
Carvalho, SrN, Celltro, neslc âlo lcpresentada pclfl Sectetár.ia tle A<lr»inistrngflo IVIARILIJZI,
MAIiRIiIROS ROCIIA, brnsilciro, portarlora rla Cédula dc klenti<íade no 45711495-9 c CpIr n"
780.503,083-91, nomeada pelo l\efeito o Seuhor. Albór.ico tle França Foneira Filho, brasileiro, casado,
poltadol da Cédula de Identklade n.o 77830, expedida SSP-MA c insoito no CPI (tvÍF) sob f 023.518.283-
15 doravantc denonrinada sirnplesnrcnle CONTIfAT^I{TD, 0 de oúrô laclo, a cnrpr.esn W & Â
VILLEFOIIT CONSULTORIA I TECNOLOGIA LTDA, dora\,flnte denominada CONTRATADA,
sediada à ltua Ourc Preto, no 718, 3o nudar., sala 303, Bano l,rcto, Ilelo Horizonte, Minas Cornis, CEp.
30.170-040, CNPJ no 08.644.98410001-55, nesto alo ret)roscntada peln Sra. 

^DRIÀNE 
CARVALUO Dtr

ALENCÀIf, brasileira, cnsnda, adnrinistradora, podadora do CPF no 857.115.436-8?, RG lf lvl-S075432
SSP/MC, residentc e domicilindo lesta Cklado, Íêm enhc si, ajrrstatlo o ptrsente Contrato dc PÍ€stoç?Ío de
SeIviços, cuja lavrahrra foi reg[lninrcnte autorizada enr despacho colstantc no Processo Adminisllativo no
12812020, da licitação na Inodnlklade PlegiÍo no l6I2020-CPL e seus flnoxos, e aíntla da proposta adjridicada
quc a este itttegraut, indel*ndeoternel)le de transcÍição, submsendo-sc as parte Às disposiçõês constanter da
Lei n" 8.666/93 e suas altcrações posteriorcs, mediante às Clíusulas o condições saguintes:

CLÁUSUL,{ PRIMDIRA - Do onJETo

Contratação tle etnptcsa especializadn paLn realização tlc serviços de consultoria a {'irn de realizar posquisa e
descnvolvirttcnto de projcto cont o olrjetivo rle prornover n avaliação econômico-financeha fln folhn dc
prgâDellto dos selviclores da Prefcitula Municipal de Baüeirinhns o concessão de crédito consignado errr
Iollta de pagamento, pnra licitá-los posterionreltc o contralizrl-los ,ra instihrigão fiuancoira que ofereccr o
ntclhor plego pelos negócios, a pârtir dô preço uríuirno aplcsentrdo pelo respectivo eshKlo de viabilidade e
hotnologatlo pela AdministÍagâo Mnnicipal, dc acordo corn os tennos c condições eslnbelecidas no Tenno de
I(cfcrência, Àncxo I do Progío n.o ló12020, boln corno, nl proposta úplesentada pela Corrtratorln.

cl-Áusur,À TERCLIü{A: DA pRust'AÇÃo Dos sr,lRvrÇos

Os serviços tlescritos neslc coutl'ato serão lenlizaclos semple ern cor{urto com a eqrripe dn Prcfeitum,
narltendo os nlcmbros desls eqlripe psrmanentomente inÍbn»ados em rclnçlo aos trnbalhos, e subntctendo À

sua consklemçâo prévin e aprovação de todô o ospecto qrre supoulra a adoção do decisõcs <le qualqrrer tipo.
A oxpeclativa é que o tlítbnlho esteja conchrítlo no prazo estipulado com n qualirlaclc exigida, atendendo às

recessidâdes destn ProfeihnÍ1.

Â docunlolltilgão técDica a ser produzida peln ernpresâ conhotâda deverá scr conchrsiva o co,rter todos os
subsíclios necessários à deíinição de eshâtégiÍls para todo o plocesso de licitação, desde â elaborâçlo dos
editais, aconqratharnento dos proce<limentos, até a publicação do rssullsdo final.
Os plodulos íl sereul entregues pelfl contr0tfida sio os scguinle§:
I - Rclatór'io Técnico coni infórrnnções sobre avaliaçõás ecdiôrnicns e julldicas de licitnções dc folhai

(

pagaurento de scryidores públicos, ocotrklrts orÍcriolmertte;
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II - pÍ €cer 'l'écnico com avalinção da corúlrlhrrn atual de mertado leferente à couconência entfe ss

i0stitlições fin6nceiras pnra obtenção do dlreito à pârceriâ pnrn gestão tle pagarnentos dc folhas de sewidores

e concessão de créclito consignado em folha de pngantento;

III - Parecer l'écnico contendo avalinção econônrico-finnncein e plecificauclo dos seguirltes Btivos pârÍI

olierrtação do editnl tle licitação:
n) Follra de pagame[to e

b) Crédito consigrrado tlos servidoles do executivo ntunicipal,

IY - Corrclusão final dos cshrdos;

V - Apresentação dos est[(los e propostss às âutorid8des da Prefoihrra, desigrlada pat'a ncompanltamettto rlos

trabalhos, visando defiuiçfio dos patânetros e termos do edital3

VI - Nlíruta dc etlitai de licitação para selcção (le irstihrição fiuanceira pnr& g€stÍo cotÚunta da

opelaoionalização do sistenta de paganlcntos <le servidoles.

O |elatório fiIal rleverá con*oiidar o tcor pri[cipÍll do conjunb ds docltmentâção técnica ptoduzkla,

atestall(lo a legalidade e a consistêtlcia (lo nrcabouço de propostas apt'esentadas'

O loiaute doi pntBcerr, 'fécnicos será prôposto à Preleiturr Mrrnicipnl rle Borreirilhts pela ernpresa

contlntÍlda, pÍcvendo, en(lttanto, llo rnínimo o seguittte colteúdo:

- assunto / dcscrição;
- colltcxto atual / fâtos relevstltes;

- análise / objetivos do parccer'/ aspectos técnicos;

- furxlamentagão legal;
- corclttsão;
- rccomendagão;
- anexos e irtfortttnçõss cotnplementares (quando cotlbet)

PARÁGRATO ÚNICO

l>ârâ ofeito <le coutrole a CON1'IIATADA cleverá ao solicitar o pogamsllto rcferc|lte aos serviços, tlprEsentar

"ànipiounnt" 
de pcstação dos nrosrnos, devi(laltlente assinadas pot' servidor cledencildo da

CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTÂ: DO TRITÇO D I'ORMÂ DE PÁGAMENTO

I- O valor globnl estim0do do pleselle Conlrato é de ll$ 900.000,00 (novecontos rttil reais) para a prestação

à" 
""."iço, 

,ondo a qunntia do Il$ 0,19 (dezelove centâvôs) pàro csda RS 1,00 (ur1 Rcal) otecadado corn a

respectiva licitação/ttegociação dos ativos financeiros rlo ntttnioÍpio'

II I O paganreuio à eÃpr.esa vencedora dâ licitflção objeto desta contÍatação pela conchsão dos trabalhos,

.n,n"rà ío dar.á ern até 05(cinco) dios Írteis após a realização do pregilo da follta de pngamento' a scÍ foito í§)
cnr etapn scguinte e corn objeto do outro certnrne licitatório, tpôs o recebirnento dos tecttrsos finâttcehos pelaW
i,,"f"it r,.o üunicipal de Baileiriuhas, oliumlos dn inslituição firtalceirn vcncedora do cerlame do pÍegão dd./

i;ll;;';; p.g;r;ito, caso o refcr.klo pregão seja lracassndo ott rlcseío, s entpresâ nõo receberá qttalqtter

."rruurrnçãà, ficando a profeitura Municillal de Barreírhrhas - MÂ, isenla de q*alquer pagflnlento. ,.
iii - O pngnn.,"oto selrl de umn só vez, trrediante a flp.ese.l.gão da rrota fiscal ou reoibo' devidantente

atestado pela autolidâde conpetento.
i,ÀúCitaf,O f,nfMDIRd - NenhuÜr psgflntonto será efehtado à CONTRATADÂ ettqlranto pottdettte rlo

liqi,i,fnçao ,fi,oiq,,"r obrigaçlo finauceirn qic lho for inlposto, enl virtttdc de penalidade otr üradimplência,

pelo ,lá."u,npriru,rto 4oltc contralo, seni q'o isso gorc dheito âo reajustamento tlo prcço ou correção

rnouetária.
pÀiúCn,rfO SEGITNDO - Fica o contrsta(lo otrriga{o a manter duÍante todo execução do colltrflto, enl

*o,upntirririaoou com as obr.igações por elo assurttidns, todtls ss condições tle habilitaçío e qrralificação

exigidns rra Iicitação.
ía'üêRano 1ERCE1Rq- 

^s 
Notâs r-iscais deverão vir acompatrhadas dt respectiva oldem de

PNÊIIEI'I'UNÂ NlUNICIPAL DE BÀRREIRINHA§
ESTADO DO MARANIIÁO

A\,, Jooquin Sociro Cst'v,rlho, stl, Ccrltro * Ilarlcirinhfls'M^
CNPJ N". 06.21 7.954/0001-37

Serviços.
PARÁGRÀFO QIIARTO - o pflgamotto sctri efehtado pela CONTRATANTIi,

conta co[rcnte da ôONTRÂTÂDÀ no Bn|lco Sântnn(lcr' (033), conla n' 13005861-9, affim,,,

I
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PAIU(GRAFO QUINTO- A Nots Fiscal/FntuÍa apresentndn côllr vâlores or espcciÍicações incorretos setá

devolvida à CONI'RATAD^, pârÂ que ests efetue a colr€ção, tlovoudo o plszo para Pagamento ser contâdo

a parth'da rcaprcsentagão dâ Nota lriscfll/Fshlra.

IrARÁGRAFO SBXTO - O cventual âtrâso »o p&ganlento sujeitará a CONTRA'I^NTE ô rmrltn dc 0,33%

(trintâ o tÍês contésimos por'celtto) ao dia, sobre o valor vorci(lo, âté o linrito de l0% (dez por cento), desde

que, pBÍâ t nlo, nílo tenhn concorrido a CONTRA'I'ADA.
CLÁUSI'LA QUINTA: DO REA.IUSTO

C) valor tlos serviços propostos peta CONTRAT^DA nâo sertt nlter'atlo durante â vigêncin dÔ Contmto.

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA

O prazo de vigência dcstc Colltrato scrá rle 06 (scis) nreses, corn inÍcio n paltir da Ílssinattlla do contrato, e/otr

até encenalern-se ns obrigâções cntre ir Contlatanle o n CônlÍntâdn, podendo sel proll ogÍldo nlcdiante pedido

fomral do colhalado, nos tertno do art. 5? da Loi n" 8.66ó193

C]LÁUSUT,A SÉTIMÂ: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A ricspesn de que lrâta o objeto, está a csrgo do êlsltrento orçementário:
,^

03.01.04.122.000t.2.012'- Mantrtençílo o Ftlrlcionânlento da Secretoria de Admillistração

3.3.90.35.00 -. Serviços dc Consultot ia

CLÁUSULA OITÀVAI DO INADIMPLEMENTO I SÂNÇÓES
A nfio pÍestaçâô dôs serviços confotnrc solicitâdo sujci(flró a CONTRA'I'ADA à rnulta conespondente 0,33%

(triúâ e h'ês centésirnos por celllo) sobre o v0lor estimndo do cotttrâto.

PARÁGRÀTIO PRIMDIRO

Alénr da utulta acima citatla a CONTRÀTÀNTIi porlerí, garantida a púvia deíesa, aplicsr À

CONrRATADA, na hipótese de inexeclção lôtâl otr parcisl do conhato, as sagtrilttes sanções:

a) Âdvertênciai

b) Multa de l0% (doz por cento) solrre o valor estirnado do contrato, nos casos que ensejarettl

sua rescisÍo deternriua(!fl poi ílto unilateral c escrito dfl CONTRATANI'D;

c) sus;:ertsão tenlporária clo paflicillnr em licitação e impedínento do conhfltaL coln íl

Adrninistraçõo, por prazo ntio superior n 2 (dois) anosi

d) declflmção dc inkloneidatle pola licitflr ou contratsr cont o Adntinistração Ptiblica enqttanto

perduratEm os nlotivos detcnnil)antes da ptlrtição'

I.,1uúGRAI'O SEGUNDO ' , .À.

^s 
sânçôcs previslas las alíncas "a", poderão ser aplicndas juntalnellte corn B pt€vist0 ltâ alínca

PARÁGRAIIO TERCEIRO

À rnulta prcvista nío tem cnrátcr conrPensatóIio, ç scu PÂg0nrerlto nãÔ eximiú a coNTllATÀDA da

lcsponsabilidade por perdas e dnnos decorentes dns infrações oometidas,

CLÂUSULÀ NONA: DAS OBRIGÂÇÕTS »A COT.ITNATANE

a) cxecutat os seruiços licita<tos nas condiçôes c tros PÍâzos estsbclecidos tro Tclmo tlc l{efetência, contados

a partir do recebimellto da rcqrecti va Ordem tle Serviços expedida pelo CONTIi.AT,/\NTE, confotnte

especificações técnicss eslÍlbelecidas luo Ato convocatório, uo Tenlo de Referêncía g enl §tn PÍoposta dc

&

Preços, obscrvadas as respectivas qusntidades, qunlidnde e preços;

}\

.J\

I
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b) r'efnzel os servigos licitados lepr'ovados no aceite provisório, poÍ estareln en dcsacor.do com as
especiÍicfições lécnicas exigklns no'l-etnto de Refer€lcia ou com B PropostÍr de Preços, no pl"zo de até 05
(cinco) dins Íúeis, cortados â partir (lâ respeclivn NotificaÇão;

a) Refazel os serviços licitâdos ern que se verificnlcnr vÍcios retlibitórios npós a assirâturo do írteste que
fontlalizar o recebitncnto definitivo, observarlo o plazo rnáxiruo de 05 (cincofdias litcis da cônstataçío do
vicio c às suas expensas, a clitério <h CONTRATANI'E;

d) nflo transferir a terceiros, no todo ou eln parte, o objcto do Contrnto;

c) identificar seu pessoal nos atendintentos e la exec[ção clo olrjeto licilndo;

f) designnr preposto parfl tesolver toclos os assunlos relativos à execugão dcste ContÍ0to, indicando seus
endcrcços Íisico e eletrônico (c-nrail), telofone, celulot e fnc-sírnilcs;

g) cotnunicar imedintatncnte qualqtler altcração no seu cstatuto social, máo social, CNPJ, dndos bancír.ios,
endereço, tclefone, fax e outros dados quc forenr hlpodantos;

h) rcsponsabilizar-so pela qualidade <los serviços oxecrúarlos, sob pona cle rcspondor pelos 6anos causa6os à
Adruilistlação ou a lercoiros;

4-:
i) arcar com as despesas colll trnnsporte, carga e descnrgn, encalgos, tlibutos, seguros, contribrrições c
obligaçôcs sociair, trnbalhistas o prtvidelciririas e quaisqrrer outrm dospesas decorÀntes 6a execuçáo dos
serviços;

J) tospeital e fazer com qtte sott pessoal tespeito ns rnlnras de segurâllçll rto local onde sel.flo exccutÂdos os
serviços objeto deste contratoi

l) respeitar o fazer com quo seu pessoal respeite as nornrns do segurança, higiene e nte{iciua 1o trabalho;

m) responder poln superuisâo, tliregío técnica e atlministrativa e nrfio-de-obrn necessárias à cx€ougõo dcste
Contlato, como (uricn e cxclusivn ernpregadorn;

n) rosponsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos polos ern;:rega<los, quanclo em serviço, Dor tudo
quanto às leis trnbalhistos c previdetriírins lhes asseguronr;

o) rcsponsabilizar-se palos danos carrsacÍos dirBta ou indirctar»ente à Adrninisttaçfio ou â tercciros,
(leconcntes de sua culpa ou dolo quando da cxecuçlo dos scrviços objeto (lests contrsto, não exolui do on
reduzinrlo essa rcsponsabilidadc a íiscalizaçfio ou o acornpanhanrento peto CONTRÁTAN1'E;

p) Alérn das obrigações rlesctitas tto prcs€n(e contrato, a contralada tleverá cumprir todas obr.ignções
cstabelecidas rro Torrno de Referência;

t,
q) ntarrler', (lurânts â exec!ção do Conhflto, enr conrpatibilicladc com ns obrigações por ele assoDidas, toítâs
as condiçõcs de h3bilitação c qunlificrçío exigidas.

CLÀUSUI,À DÉCIMA: DAS OBIIIGAÇÔES DA CONTIIÀTÀNTIi

a) A ConlÍâtflnte se obliga a proporcionar À Contratsda todas as conclições necessários ao pleno
crrnprilnellto díls obrigrçôes decorrcntes (la prcseDtc licitação, consoaute estobelece a Loi nq 8.666i93;

Pft€r() í ) y.*, **-"4_.í;, 
.

.,':.$§llt. . g

,p

b) Acompanhar e liscaliznl o ser"riço, objcto do presente conlrnto;

4
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c) Atestar os documentos fiscais pcrtinentes, quantlo comprovado o selviço, podondo recosâr nqueles que

não estejârn dc Âcoldo con os leflllos do conll?to;

«l) Rejeitar os scrviços quê não sfttisfazeLcm tos patlt6es oxigklos nas especificações;

e) Efetuü os pâgantentos à CONTI{A'IAD^, à vista das Notos t*iscnis/Fahtras/Recibos, dcvidamente

ntestados, pelo sctor conrpeteulo, de aconlo cont a fotrna e plnzo eslâbêlecidos no instrirmollto de contt'âto,

observan<io as normas a<hninishativns c finauceitas cm vigot;

f) Conrunicar à CONTRATADA toda e qualquer osorrêrcia rplacionntln com o serviço, objeto desse

instr'ünlouto, diligertcinndo ros cttsos qtte exigem providênciâs corretivasi

g) Ploccder às ndvertências, nrulhs e dernnis cornrnicnções legnis pclo descttnrprimenio das obrigagões

assumirlas pela CONTITATADA;

h) O contrato senl acompa[hado e fiscalizatlo pol rm representonte da Administlação especinlnterrte

desigrrado, confornre o art. 67 da Lei 8.6ó6193'

(]I,ÁUSUI,A DúCIMA PRIMEIRÂ - DA SUBCONTRATAÇÃO
O plosc|lte Contrsto nâo poderd sol objcto tle sttbcotttrntaçâo, llo todo otr eltr pafie, a não ser com prér'io o

expresso conserlinlento pol escrito do CONTRATANTE € sornllro mcdiante iuslrttnrento próPrio,

devidart)ente motivado, a ser publicado Io Diário Oficial.
pAI1ÁGRAFO pRIMEIRO - A aceitnção 4n CON'I'RATÀNTE não extno a CONTIIATADÂ dc rcsponcler'

pelos atos, tàlhrs, effos ôu ntmsos na execuçâo tlo objclo stlbcolltÍalado.
pÁltÁGRAFO SEGUNDO - A subcontülta(la Diio terá ucnhu r vínculo fiuanceiro com a CONTRÂTANTE

e eslar'á obligatla a aceilnr sttns decisôes.

CLÁUSUI,A DÉCIMÀ SDGUNDÀ - DA RESCISÂO
l2.l O conlrato poderá ser rescittditlo:

a) a quaiquer. rnomelto, devendo a parle quc assiur quiser agir, dnr à outra ttm prévio nviso de 30

(trinta) dias, por escritoi
rros casos enurnerndos nos itens I a XVll do arr. 78 du Lei n." 8.666193',b

c
d

c

&rnrigavolnrente, Po[ acoxlo enhe ns pnrtes, desde qtre haja convettiência pam n CONI'RATANTE;
judicialnente, nos tennos tla legislaçío.
A. inexecnçío totnl otl parcial deste colttrato enseja a sun rescisão, conformo disposto nos nrtigos

77 a 80 da Lci n. 8.66ó191.

12,2. A r esuisão desle Conlrato ocorrerá nos têtrnos dos artigos 79 e 80 dn Lei Federal n" 8.6ó611993.

12.J, Os casos de rescisâo colttr"tüel serão foun&lmentc motivados nos sutos do Procosso, asscgttrado o

corrtralitór.io e a arrtpla defesa, scn<lo que, depois tle encctrada â instrtlção inicial, a CONTRATADA teÉ o

pr nz.o dc 05 (cirrco) «lias útcis para se rnânifesl{u'e produzir ptovÍts, setn prejttízo dÍ! possibili<lade da

COnTn q'tlNfE adotflI, lllotivs(lanrerúe, ;:r'ovidênoins acaúeladorN.

l2-4. A lescisão deste Contmto podeú sel:

a) detelnriuado por oto ttttilaterol e esclito da AdministLaçfro;

b) flnigável, por acoldo enhe 8s pnt.tos, tetlttzidn a ternto tro 1>rocesso da licitaçlo, desde quo haja

conveuiência para o CONTRATAN'I B; t I

c) judioialnente, los tennos da legislaçflo.

12.5. Quanrio a l.osci§ão ocori.er sorn qrre haja culpa d8 coNl'RA I'ADA, conforme o caso, soró

tessarcitla rlos prejuíms regttlarmente comprovados que hottver sofrido, tendo ainda dileito nos pagattr
esta

entos

devidos pcla execr4õo do presente ContÍsto sté R dotn dà rescisfro

ffi-} 5
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ll.l.2 Em original. por qualquer processo de cópia a ser autenticada pelo Pregoeiro ou por
servidor da Equipe de Apoio. ou já autenticados por cartório competente, ou, ainda, por
publicação em órgão da imprensa oficial.

8.2 Somente serão autenticadas pelo Pregoeiro ou servidor da Equipe de Apoio, cópias que

possam ser conÍ'eridas com o documento original.

8.3 Os prazos de validade das certidões comprobatórias de regularidade fiscal e dos demais

documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como prazo de

validade para a documentação apresentada. cujo prazo se.ia condição para sua validade, o de 90
(noventa) dias, contados a partir da sua emissão.

8.3.1 O documento apresentado deverá ter validade, no mínimo, até a data da sessão do pregão,

oportunidade em que será devidamente verificada.

tl.4 Não serão aceitos protocolos de entrega de solicitação de documento em substituição aos

documentos requeridos no presente Edital.

tl.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
tlispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

9 SESSAO DO PREGAO

9.1 A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e os

documentos de habilitação será realizada no local, data e horário indicado no preâmbulo deste

Edital. sendo recomendável a presença dos participantes com quinze minutos de antecedência

em relação ao horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á da seguinte forma:

9.1 .l Os licitantes serão credenciados na forma do item 5 deste Edital;
9.1 .2 Após o credenciamento. a sessão será declarada abeÍa pelo Pregoeiro, e a partir de então

não se admitirá mais novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes;

9.1.3 Haverá o recolhimento dos envelopes contendo as propostas de preço e documentos de

habilitação;

9.1.4 Os envelopes serão abertos para conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro e licitantes

presentes:

t).1-5 Será feita análise da conformidade com as exigências do Edital;

9. 1.6 l)roceder-se-á à classificação das propostas de preços para fins de lances verbais,

observando-se as prescrições do item 8 e seus subitens.

Praça Prof. Joca RQ1o, 12'l - Centro - Balsas - Maranhào - 65 800-000

c.N.p.J. 0ó.441.43010001-25'-*- (99)3541-7197
prefeituradebatsas@emait. com
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10 CRITERIO PARA JULGAMENTO

l0.l No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que apresentar as

especificações contidas neste Edital e ofêrtar o MENOR PREÇO na forma estabelecida no

subitem 6.2.4. promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

10.2 Serão proclamados pelo Pregoeiro. para participarem da Íàse de lances, o proponente que

apresentar a proposta de MENOR PREÇO, e os proponentes que apresentarem as propostas com

preços até l0%o (dez por cento) superiores àquela de menor valor apresentada.

10.4 Os lances verbais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em valores

distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço.

10.5 Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas apresentarem preços iguais. o

l,r.cgoeiro promoverá sorteio para definir qual dos licitantes registrará primeiro seu lance verbal.

10.6 A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, que definirá a

sequência dos lances seguintes.

10.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

10.8 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às

penalidades cabíveis.

10.9 Após este ato Seú encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente

pelo critério de menor preço.

10.10 O Pregoeiro examinará a aceitúilidade quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira

classificada.lonforme definido neste edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

l0.ll Sendo aceitável a oferta será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo

licitante que a tiver formulado.

Praça Prof. Jqc; Rego, 121 - Centro - Batsas - Maranhâo - 65'800-00!
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l0.l Não havendo pelo menos 3 (tÉs) propostas nas condições definidas no subitem anterior' o

Pregoeiro classificará as melhores propostas seguintes àquelas já efetivamente selecionadas. até

no máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam

os preços olerecidos nas propostas escritas.
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l(l.ll Sc a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
l)rcgoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
ate a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

10.13 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Pregão.

10. l4 Se a oferta não ior aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes na ordem de classificação, e a sua qualificação, até

a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Pregão.

10.15 Caso não se realizem lances verbais ou. havendo, após a decisão quanto à aceitabilidade
da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.

l0.l 7 O Pregoeiro manteú em seu poder os envelopes "Documentos de Habilitação" dos demais
licitantes.

l0.l 6 Após a assinatura do contrato ou expirada a validade das propostas, os licitantes poderào

retirar os envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de l0 (dez) dias corridos, sob pena

dc sua in utilização.

10.17 Da reuniào lavrar-se-á ata circunstanciada" na qual serão registradas as ocorrênctas

relevantes e que. ao final. deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes

presentes, facultada a assinatura dos membros da equipe de apoio.

10.18 O descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos implicarão na

desclassifi cação da proposta.

10.19 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na

proposta específica prevalecerão as da proposta.

11 CONDIÇÕES DE PÀGAMENTO

ll.l Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após o ingresso dos

valores nos cofres da Preíeitura, decorrentes da licitação posterior para venda dos ativos à

instituição fi nanceira.

I 1.2 O pagamento pela conclusão dos trabalhos será recebido pela empresa contratada'

r enced6ra da licitação. em até 05 (cinco) dias após o recebimento dos recursos, pela Prefeitura,

lriuncl6s da instituição financeira vencedora do certame ou da negociação, relativo aos ativos,

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas'Maranhào - 65.800'000
c.N.P.J. 06.441.43010001-25 *'* (99) 3541'2197

oref eituradebatsas@email. com
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objcto deste edital. após verificação que comprove que os serviços executados encontram-se de

acordo com o termo cclntratual.

I I .2.1 O pagamento será de uma só vez. mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente

atestado pela autoridade competente.

11.2.2 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser encaminhado (a)s somente

para a unidade gestora do contrato ou unidade solicitante do serviço ou material, a qual deverá

confirmar o seu recebimento.

I 1.3 Para execução do pagamento, o contratado deveni fazer constar da nota fiscal/fatura, recibo

ou congênere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível,

em nome da Prefeitura Municipal de Balsas, CNPJ 06.441 .430/0001 -25, o nome do Banco, o

número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso o CONTRATADO seja optante pelo

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte - SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscalifatura, a devida

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme

legislação em vigor.

I I..1 Na ocorrência da reieição de nota fiscal/Íatura, recibo ou congênere motivada por eÍro ou

incrrrreções, o prazo estipulado passará a ser contado a partir da data da sua reapresentaçào,

t'xaminadas as causas da recusa.

ll.5 Para efeito da emissão de nota Ílscal, o número da inscrição no CNPJ da Prefeitura

Municipal de Balsas é CNPJ 06.441 .430/0001-25.

I 1.6 A empresa vencedora do certame deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial
da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação.

ll.7 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administraçào

Pública. os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados

tendo como referência o ano seguinte.

11.8 A Prefeitura Municipal de Balsas se reserva o direito de não prosseguir com o processo

licitatório a ser aberto para venda dos ativos a instituição financeira, na forma prevista neste

edital. caso os estudos de viabilidade das propostas apresentadas pela contratada não atingirem o

valor mínimo de R§ 4.000.000,00 (quatro milhões).

ll.l0 Na ocorrência da situação prevista no item | 1.8 os honorários a que se referem o item

6.2.4 nào serão devidos à contratada, pois a Administraçâo fará a licitação da instituição

Íinanceira sem a interveniência de corretora ou intermediários.

Praca Prof, Joca Râlo, 12'l - Centro - Balsas - Maranhâo - ó5.800-000
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O pagamento à ernpresa vencedora da licitação ob.ieto desta contratação pela conclusão dos

lrbalhos. somentc se dará após a realização do pregão da folha de pagamento, a ser feito em

ctapa seguinte e com objeto de outro certame licitatório, após o recebimento dos recursos

linanceiros pela Prelàitura de Balsas. oriundos da instituição financeira vencedora do certame do
pregão da Íblha de pagamento.

I I .l I . Após sucesso do pregão da t'olha de pagamento, a remuneração dos serviços se dará da

segu inte forma:
a.1) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 8.000.000,00 (oito
rrilhões de reais). o contratado receberá de pagamento pelos serviços o valor máximo de RS

1.520.000.00 (unr milhão, quinhentos e vinte mil reais);
a.2) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 7.000.000,00 (sete

milhões de reais) e inferior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de RS 1.330.00,00 (um milhão, trezentos e trinta mil
reais);
a.3) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 6.000.000.00 (seis

milhões de reais) e inferior a RS 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ I .140.000.00 (um milhão, cento e quarenta mil
reais):
a..1) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco
nrilhircs de reais) e inÍêrior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 950.000.00 (novecentos e cinqüenta mil reais);

.r.-51 Sc o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 4.000.000,00 (quatro

rnilhircs de reais) e' inÍêrior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor rnáximo de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

b) A proposta do preço dos serviços apresentada pelos licitantes para o valor obtido na forma do
item (a.2) deverá ser obrigaloriamente menor do que a proposta de preço apresentada para o item
(a.1). e assim sucessivamente para os itens (a.3) em relação ao preço do item (a.2), (a.4) em

relação ao preço do item (a.3) e (a.5) em relação ao preço do itenr (a.4), respeitados, em qualquer

caso, os valores máximos fixados para a remuneração dos serviços para cada uma das faixas de

remunerações previstas em (a.l), (a.2), (a.3), (a.4) e (a.5).

12 DO REAJUSTE

12.I Os preços ot'ertados nesta licitação manter-se-ão fixos.

13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

l3.l O terrno contratual decorrente da contratação gerada pelo prcsente certaÍne licitatório terá

vigência de 6 (seis) meses a panir da assinatura do contrato ou até que encerram-se as

obrigaçÕes entre contratante e contratado. justiÍicando com precisão as causas dos atrasos, desde

qLre seja acatado pela Administração.

Praça Proí. Joce Réílo, 121 - Centro - Batsas - l(aranhão - ó5.800-000
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13.2 A tiscalização do Contrato Íicara a cargo do Servidor JOSE REINALDO PEREIRA DE
SOtiS^ M4T.2914.1. nos termos do AÍÍ.67. dàLei8.666193.

I.I DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

1.1.1 Decairá do direito de impugnação dos termos deste Edital perante esta PreÍ-eitura aquele que

não o Ílzer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abenura da sessão do pregão, apontando as

lalhas e irregularidades que o liciariam.

14.2 Cabeú ao Pregoeiro decidir no prazo de 24h (vinte e quatm horas) sobre a impugnação

interposta.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

1,1.3, Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do

presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado. por escrito. devendo ser protocolado o

original, mediante recebimenlo da 2'(segunda) via, ao Pregoeiro responsável por esta licitação
até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo, no Setor de Protocolos da Prefeitura

Municipal de Balsas. sito à Praça Prof. Joca Rêgo, n' l5 [, Centro, BALSAS-MA, em dias úteis,

rlas 08h00rnin (oito horas) às l.lh00min (quatorze).

l{,4. l;rn hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

ld.. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que

tenham adquirido o presente Edital.

15 INSTRUÇÕF,S E NORIVIAS PARA RECURSOS

l5.l Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá maniÍ'estar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer. quando lhe será concedido o prazo de 03 (tÉs) dias úteis para a

apresentaçâo das razões do recurso, Ílcando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar as contrarrazões em igual número de dias. que começarão a correr do término do

prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito

de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

15.3 C) recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

I 5.4 A man ifestação da intenção de interpor recurso referida no subitem I 5. I será feita no Íinal

da sessào. com registro em ata da síntese de suas razões.

Praca Prof. Joca RQ1o, 121 - Centro - Batsas - Maranhào - 65.800'00i
c.N.p.J. 06.441.430/0001'25 ""* (99) 3541-?.197
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15.5 Os autos do processo permanecerão com vista Íianqueada aos interessados no no prédio da

I)r'cÍêitura Municipal de Balsas, na Salâ da CPL, localizada à Praça Prof. Joca Rêgo, l2l.-Centro
nos dias úteis, das Otl à l3 horas.

15.6. Os merloriais dos recursos c contra-razões deverão, obrigatoriamente sob penâ de ser

INDEFERIDO de pleno. dar entrada na recepção/setor de protocolo da CPL-BALSAS.

repartição pública situada na sede da Prefeitura Municipal de Balsas, à Praça Prof. Joca Rêgo,

l2l. Ccntro, Balsas-MA, durânte os dias úteis, das 08h00min (oito horas) às t3h00min
(treze horas) sendo este seu horário de funcionamento através de portaria. Em nenhuma

hipótese os memoriais de recursos ou contra-razões serão recebidos em outras repartições

públicas, que não o setor de protocolos exclusivo da cPL - BALSAS. Não serão considerados os

memoriais de recursos apresentados por telex. telegrama, lac-símile, intemet ou outro meio

eletrônico.

Ió SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMONTO

I 6.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar ao contratado,

garantida a prévia defesa, e segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades

prer istas no art. 87 da Lei n" 8.66611993 e na Lei no 10.52012002:

16.l.l Advertência. nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a

Adm inistração;

16.l .2 Multas, previstas na forma dos subitens 16.2 e 16.3, nas hipóteses de inexecução do

contrato, com ou sem prejuízo para a Administração:

16.1.-j Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administraçào Pública por

período de até cinco anos, nas hipóteses e nos termos do art. 7" da Lei n" 10.520/02: e

16.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitaçâo perante a autoridade que aplicar a penalidade, nos termos do artigo 87, inciso IV, da

lei n". 8.666/93.

16.2 Caso a CONTRATADA deixe de prestar os serviços ou o faça com impontualidade, em

desacordo com oS prazos estabelecidos no instrumento do contrato, aplicar-se-á a multa de três

r.lécimos por cento por dia de atraso, observado o limite de dez por cento sobre o valor da nota de

cmpenho, até a data em que ocorrer o lato gerador. salvo se o atraso advier de caso fortuito ou

rnotivo de Í'orça maior. devidamente comprovado e acatado pelo Contratante.

Praca Prof. Jqc.q Rêgô, 121 - Cêntrô - Batsas - Mãrànhào - 65.800-000
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16.3 Havendo recusa do Iicitante vencedor em retirar a nota de empenho no pfttzo estabelecido.
aplicar-se-á a multa de dez por cento sobre o valor total da nota de empenho, salvo se o atraso
advier de caso tirrtuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela
\clm inistração.

ló..1 A aplicação das multas acima referidas não impede, a critério da Administração, a

aplicaçào das demais sanções a que se refere o item l6.l e seus subitens.

17 CONDIÇÔES PARA CONTRATAÇÃO

l7.l Após a homologação da licitação, na hipótese da efetivação da contratação, o licitante
vencedor será convocado, para no prazo de 03 (três) dias úteis, cumprir as exigências pertinentes
à retirada da nota de empenho.

l7.l.l O prazo de convocação acima estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período. quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração desta Prefeitura.

17.2 A recusa iniustificada da adjudicatária em retirar a nota de empenho dentro do prazo fixado
no subitem 17.1. caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação,
sujeitando-se a mesma às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

17.2.1 Ocorrendo a hipótese do subitem anterioq o processo retomará ao Pregoeiro, que

eonrocará os Iicitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais
prrlpostas. bem como da habilitação de seus ofertantes. segundo a ordem da classificação. até

que urna proposta atenda integralmente ao Edital, sendo o seu autor declarado vencedor e

convocado para assinar o contrato.

ls DtsPosrÇÕES GERAIS

l8.l O presente Edital e seus anexos. bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte

integrante do conlrato, independente de transcrição.

18.2 A documentação técnica a ser produzida pela empresa contratada deverá ser conclusiva e

conter todos os subsídios necessários à definição de estratégias para todo o processo de licitação.

desde a elaboraçâo dos editais, acompanhamento dos procedimentos, até a publicação do

resultado final.

18.3 Os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes:

l8.l.l Relatório 
-l écnico com informações sobre avaliações econômicas e jurídicas de licitações

de Íblhas de pagatrento de servidores públicos, ocorridas anteriormente;

Praca Proí. Joca Rêgo, 1Zl - Centro - Bâtsas - Maranhão - 65.800'000
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18.3.2 Parecer 
-Íécnico conr avaliação da conjuntura atual de mercado referente à concorrência

entre as instituiçr)cs financeiras para obtenção do direito à parceria para gestão de pagamentos de

lirlhas de servidores e concessão de crédito consignado em folha de pagamento:

l8.i.i Parecer Tecnico contendo avaliaçào econômico-financeira e precificando dos seguintes

ativos para orientação do edital de licitação:

a) folha de pagamento e

b) crédito consignado dos servidores do executilo municipal

18.3,d Conclusão final dos esturlos;

18.3.5 Apresentação tlos estudos e propostas às autoridades da Prefeitura, designada para

acompanhamento dos trabalhos, visando detinição dos parâmetros e termos do edital;

18.3.6 Minuta de edital de licitação para seleção de instituição financeira para gestão conjunta da

operacionalização do sistema de paBamentos de servidores.

18.4 O relatório Íinal deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica
produzida, atestando a legalidade e a consistência do arcabouço de propostas apresentadas.

18.5 O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura Municipal de Balsas pela

crnpresa contratada. prevendo, entretanto, no mínimo o seguinte conteúdo:

a) assunto / descrição;
b) contexto atual / fatos relevantes;
c) análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos:
d) fundamentação legal:
e) conclusão;

fl recomendaçãol
g) anexos e informações complementares (quando couber)

18.6 E fàcultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior' em qualquer fase da licitação. a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

18.7 A Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Gestão Tributária, atuará como

gestora do contrato a ser firmado, cumprindo as determinações estabelecidas neste edital,

devcndo exercer ampla inestrita e permanente fiscalização e acompanhamento de todas as fases

de execução das obrigações e do desempenho da empresa a ser contratada.

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhâo 'ó5.800-000
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18.8 O contratado fica obrigado a aceilar nas mesmas condições contratuais, acrescimos ou
supressões. nos termos do art. 65. § 1", da Lei n" 8.666/93.

llJ.9 Âs normas que disciplinam este pregào serão sempre interpretadas em favor da ampliaçào
da disputa cntrc os interessados. sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

18.10 Quaisquer esclarecimentos necessários ao perfeitr: conhecimento do objeto da presente

licitação poderão ser obtidos junto ao Núcleo de Licitações desta Prefeitura, na Sala da CPL,
localizada à Praça Prof. Joca Rêgo, l2l .-Centro nos dias úteis, das 08 à I 2 horas.

l8.ll Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de condições deste Edital serão divulgados
rnediante publicação de notas na página weà, no endereço, cabendo aos licitantes o ônus de

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas pelo Núcleo de Licitação.

0(a) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e às normas estabelecidas por este edital, e não comprometa a lisura da licitação
sendo possivel à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

instrução do processo. O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará no afastamento da licitante, desde que sejam possiveis as aferições das suas
qualificações c a exâta compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão

pública deste Pregão.

I 9. I),{ C()NFIDENCIALTDADE

19.13 A contratada obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais.

dados e inÍbrnrações dispon ibilizados ou conhecidos em deconência da contratação, bem como

ratá-los como rnatéria sigilosa.

19.14 A contratada ficaní terminantemente proibida de fazer uso ou revelação, sob nenhuma

justificativ4 a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos, cadastros.

fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da

contratante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços.

20. OBRIGAÇÕE,S DO CONTRATADO

20.1 Os serviços descritos neste edital serão realizados sempre em conjunto com a equipe da

Prefeitura, mantendo os membros desta equipe permanentemente informados em relação aos

trabalhos. e submetendo à sua consideração prévia e aprovação de todo o aspecto que suponha a

adoçào de decisões de qualquer tipo.

Praca Prof. Joca Rfoo, '121 - Centro - Batsas - lúaranhão - 65.800'0,0!
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20.2 A expectativa é que o trabalho esteja concluído no prazo estipulado com a qualidade

exigida. atendendo às necessidades desta Prefeitura.

20.3 A documentação técnica a ser produzida pela empresa contratada deverá ser conclusiva e

c\)nter todos os subsídios necessários à detinição de estratégias para todo o processo de licitação,

desde a elaboração dos editais. acompanhamento dos procedimentos, até a publicação do

resultado final.

20.4 O resultado do serviço de consultoria deverá ser apresentado na forma de relatório, em

meio Íisico ou magnético. contendo de ltrrma clara e objetiva o resultado da avaliaçào solicitada

20.5 O Prazo para apresentação dos trabalhos não deverá ser superior a 60 (sessenta) dias,

contados da assinatura do contrato. Caso as propostas omitam o prazo para apresentação do

trabalho. esse será entendido como sendo o aqui estipulado.

20.6 Os produtos a serem entregues pela contratada são os seguintes:

I- Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômicas ejurídicas de licitações de

folhas de pagamento de servidores públicos. ocorridas anteriormente;

ll - Parecer Técnico com avaliação da conjuntura atual de mercado referente à concorrência

entre as instituições financeiras pam obtenção do direito à parceria para gestão de pagamentos de

Íblhas de servidores e concessão de crédito consignado em folha de pagamento;

ll I - [)arccer Tecnico contendo avaliaçâo econômico-financeira e precificando dos seguintes

al.ivos para orientação do edital de licitação:

a) folha de pagamento e

b) crédito consignado dos servidores do executivo municipal

IV - Conclusão Ílnal dos estudos;

V - Apresentação dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitura, designada para

acompanhamento dos trabalhos, visando definição dos parâmetros e termos do edital:

VI - Apresôntação de sugestões e recomendações de texto, informações e outros relacionados à

Minuta de edital de licitaçào para seleção de instituição financeira para gestão conjunta da

operacionalização do sistema de pagamentos de servidores.

20.7 O relatório final deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica

produzida. atestando a legalidade e a consistôncia do arcabouço de propostas apresentadas.

Praca Proí. J,oca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhào - ó5'800'000
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Fubrica

20.8 O leiaute dos Pareceres Técnicos será proposto à PreÍ'eitura de Balsas/MA pela empresa

contratada- prevendo. entretanto. no mínimo o seguinte conteúdo:

- assunto / descrição;

- contexto atual i Íàtos relevantes;

- análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos;

- lundamentação legal;

- conclusãol

- recomendação:

- anexos e informações complementares (quando couber)'

2I. OBRIGÀÇÔES DO CONTRATANTE

2 I . I Fornecer lodo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões

e técnicas, com detalhamento, clareza e objetividade, buscando-se:

a) fluxo adequado de coleta e análise de informações necessárias aos estudos a serem realizados

pcla em presa contratada:

by rJelinição tlas informações que deverão constar do edital de licitação para que as instituições

Iinanceiras, tantbém, possam realizar os estudos necessários visando a apresentação de suas

propostas;

c) estabelecimento de parâmetros compatíveis com o mercado. de forma que os valores

mínimos- bem como os beneÍicios e vantagens propostos pela Prefeitura não sejam proibitivos e

estimulem a concorrência;

d) maximização dos ganhos Ílnanceiros, vantagens e beneficios à Prefeitura e aos seus

serv idores:

e) definição de critérios objetivos para seleção da instituição financeira parceira;

t) maior transparência e credibilidade nas informações e processos;

g) intemalização dos conhecimentos;

Praça Prof. JqçA Rego, 121 - Centro - Batsas 'Maranhão - 65'800-000
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h) agilidade e presteza no cumprimento dos prazos

22.I CONSTITUEM PARTES INTEGRANTES DESTE EDITÀL:

l2.l.l ANEXO I - Termo de Referência:
22.2 ANEXO II - Minuta de Contrato:
22.2.3 ANEXO III Proposta de Preço;
22.2.4 ANEXO IV - Declaração Referente a Emprego do Menor;
22.2.5 ANEXO V - Declaração Referente a Habilitaçãol
22.2.6 ANEXO Vl - Carta Credencial:
22.2.7 ANEXO Vll Modelo de Procuração;
22.2.8ANEXO VIII Modelo de Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
de habilitação:
22.29. ANEXO IX - Declaração de Expressa e Total Concordância com os Termos do Edital.

Balsas (Ma), 05 de Abril de 201 9.

Higino Lopes Santos Neto
Pregoeiro

Pracâ Prof. Joca Rêgo, l2'l - Centro - Balsas - Maranhão - 65.800-000
C.N.P.J. 0ô.,t4'l.430/ 0001-25 ""- (99) 3541-2197

orêíeituredebatsas@emai[. com



-§í§
Fr:lha:
FribÍica:

,'l .idôd. q... írlortllo,

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO P[,RMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PRECÃO PRESENCIAL N' 15/2019.

PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N' 2.2 I9I2O19

TERMO DE REFERÊNCIA

r. APRESENTAÇÃO

I .l O presente termo de referência tem por finalidade estabelecer condições para a contratação

de empresa para realização de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o objetivo

de promover a avaliação econômico-financeira da folha de pagúrmento dos servidores da

Prefeitura Municipal de Balsas/MA e concessão de crédito consignado em folha de pagamento, a

fim de precilicar estes ativos, para licitá-los posteriormente e centralizá-los na instituiçào

llnanceira que olerecer o melhor preço pelos negócios, a partir do preço mínimo apresentado elo

respectivo esturlo de viabilidade e homologado pela administração da Prefeitura de Municipal de

llalsas/M A.

Pracâ Prof. Joca Rêgo, 't21 - Cêntro - Bãtses - Maranhâo - 65.800-900
c.N.P.J. 06.441.430/ 0001-25 *"' (99) 3541-2'197
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2. JUSTIFICATIVA

2.1 Diante do flnal de vigência do atual instrumento legal e do fato de haverem instituições

Ílnanceiras man ifestadamente interessadas e dispostas a oferecer contrapartidas financeiras à este

executivo municipa[, além de beneficios e facilidades no atendimento bancário aos servidores,

firmou-se o entendimento de que seria oportuna e necessária a realízaqáo de uma licitação, que

garanta ampla participação de todas as instituições interessadas.

2.2 Para a obtcnção das maiores vantagens e beneficios possíveis, tanto para a Prefeitura como

para seus servidores, que corresponda ao valor dos negócios proporcionados à instituição

financeira pela parceria, essa administração precisará estar preparada para um processo
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licitatório qualiÍicado, do qual participarão importantes instituições do competitivo mercado

financeiro.

2.3 Essa licitação que será realizada para a seleção da instituição financeir4 a qual será parceira

da Prelêitura de Balsas. na gestão conjunta para operacionalização do sistema de pagamento de

serr,itLrrcs e de concessão de crédito consignado em folha de pagamento possui características

bastante comple\as, pois envolve conhecimentos e informações atualizadas sobre os negócios

relacionados ao mercado financeiro e serviços bancários, bem como estudos especializados

pautados em premissas econôm ico-financeiras. AIém disso, para que os prazos existentes sejam

cumpridos, o relêrido processo licitatório deverá ser tecnicamente qualificado, atendendo aos

anseios das partes envolvidas.

2.4 Assim. considerando a extensão técnica dos trabalhos a serem realizados e que os negócios

bancários, objeto dos estudos e pareceres, não fazem parte do rol de atividades cotidianas desta

administração pública. pelo motivo desta Prefeitura não possuir profissionais com tal experiência

nos seus quadros, necessário se faz a contratação, através de licitação, de empresa de consultoria

especializada, com habilitação técnica' experiência, capacidade produtiva condizente e

conhecimento prático de como fazer pesquisas e estudos desta natureza, para fornecer à

Prefeitura de Balsas os subsídios técnicos necessários à definição de estratégias e parâmetros

Íisicos e financeilos, condizentes com o mercado, amparando a referida licitação e suportando

c\ta ,Administração na tomada de decisão quanto ao melhor valor a ser obtido com a

centralização dos serviços elencados neste edital.

3. REQUISITOS DE CONSULTORIA

3.1 Experiência no desenvolvimento de pesquisas e projetos de avaliação econômico-financeira,

comprovada através de Termo de Capacidade Técnica atualizado, emitido por ente público e

privado" para o qual prestou serviços de natureza pautada Termo de Referência.

4. OBRIGAÇÔES DO CONTRATADO

4.1 Os serviços descritos neste ed ital serão realizados sempre em conjunto com a equipe da

Prefeitura. mantendo os membros desta equipe permanentemente informados em relaçâo aos

Praca Prof. Joca Rêgo, 12í - Centro - Batsas 'l{aranhào '65.800-000
c.N.P.J, 0ó.441.430/0001-25'-"' (99) 3541'2197
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trabalhos, e submetendo à sua consideração prévia e aprovação de todo o aspecto que suponha a

adoção de decisões de qualquer tipo.

4.2 A expectativa e que o trabalho esteia concluído no prazo estipulado com a qualidade exigida,

atendendo às necessidades desta Prefeitura.

4.-l A documentaçào técnica a ser produzida pela empresa contratada deverá ser conclusiva e

conter todos os subsidios necessários à definição de estratégias para todo o processo de licitaçào,

desde a elaboração dos editais, acompanhamento dos procedimentos, até a publicação do

resultado final.

4.4 O resultado do serviço de consultoria deverá ser apresentado na forma de relatório, em meio

Íisico ()u rnagnético, contendo de forma clara e objetiva o resultado da avaliaçâo solicitada.

4.5 O Prazo para apresenlação dos trabalhos não deveni ser superior a 60 (sessenta) dias,

contados da assinatura do contrato. Caso as propostas omitam o pÍazo para apresentação do

trabalho, esse será entendido como sendo o aqui estipulado.

4.6 Os produtos a serem entregues pela contratâda são os seguintes:

l- Relatório Técnico com informações sobre avaliações econômicas e jurídicas de licitações de

folhas de pagamento de servidores públicos, ocorridas anteriormente;

ll - Parecer'Iécnico com avaliação da conjuntura atual de mercado referente à concon€ncia entre

âs instituições financeiras para obtenção do direito à parceria para gesüto de pagamentos de

lblhas dc servidorcs e concessão de crédito consignado em folha de pagamento;

Ill - Parecer 'lecnico contendo avaliação econôm ico-financeira e precificando dos seguintes

ativos para orientação do edital de licitação:

a) folha de pagamento e

b) crédito consignado dos servidores do executivo municipal.

IV - Conclusão Í'inal dos estudos:

V - Apresentação dos estudos e propostas às autoridades da Prefeitur4 designada para

acompanhamento dos trabalhos, visando deÍinição dos parâmetros e termos do edital;

Vl Apresentação de sugestões e recomendações de texto, informações e outros relacionados à

Minuta de edital de licitação para seleção de instituição financeira para gestão conjunta da

operacionalização do sistema de pagamentos de servidores.

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - Cêntro - Balsas - Marânhão - 65.800-000
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4.7 O relatório tlnal deverá consolidar o teor principal do conjunto da documentação técnica

produzida,atestandoalegalidadeeaconsistênciadoarcabouçodepropostasapresentadas.

4.g O leiaure dos pareceres Técnicos será proposto à Prefeitura de Balsas/MA pela empresa

contratada. prevendo. entretanto. no mínimo o seguinte conteúdo:

- assunto / descrição;

- contexto atual i fatos relevantes;

- análise / objetivos do parecer / aspectos técnicos;

- fundamentação legal;

- conclusão:

- recomendação;

- anexos e informaçôes complementares (quando couber)

5. OBRIGAÇÓES DO CONTRATANTE

5.1 Fornecer torlo o subsídio necessário à realização dos trabalhos dentro dos melhores padrões e

técnicas. com detalhamento. clareza e objetividade, buscando-se:

a)fluxoadequadodgcoletaeanálisedeinformaçõesnecessáriasaosestudosaseremrealizados

pela empresa conlratada;

b)definiçãodasinformaçõesquedeverãoconstardoeditaldelicitaçãoparaqueasinstituiçõês

tlnanceiras. também, possam realizar os estudos necessários visando a apresentação de suas

proposlas:

c) estabelecimento de parâmetros compatíveis com o mercado' de forma que os valores

mínimos. bem como os beneficios e vantagens propostos pela Prefeitura não sejam proibitivos e

estimulem a concorrência;

d) maximização dos ganhos financeiros' vantagens e beneficios à Prefeitura e aos seus

servidores;

e) definição de critérios objetivos para seleção da instituição financeira parceir4

f) maior transparência e credibilidade nas informações e processos;

g) internalização dos conhecimentos;

h) agilidade e presteza no cumprimento dos prazos'

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhâo 'ô5'800-000
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6. DA EXECUÇÃO B, A.PR-ESTXTAÇÃO DOS TRABALHOS

6.1 Os trabalhos serão executados no prt|zo máximo dé 60 (sessenta) dias, contados da data de

assinatura do contrato, e apresentados na forma de relatório, onde será descrita a metodologia e

indiccs utilizados. em meio fisico ou magnético, contendo de Ítrrma clara e objetiva o resultado

da avaliação dos ativos solicitada.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 () pâgamenro à empresa vencedora da licitação objeto desta contratação pela conclusão dos

trabalhos, somente se dará após a realização do pregão da folha de pagamento, a ser feito em

etapa seguinte e com ob.ieto de outro certame licitatório, após o recebimento dos recursos

financeiros pela Prefeitura de Balsas, oriundos da instituigão financeira vencedora do certame do

pregão da folha de pagamento.

7.2 O pagamento será de uma só vez, mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo.

devidamente atestado pela autoridade competente.

7.3 Após sucesso do pregão da folha de pagamento, a remuneração dos serviços objeto deste

IERMO DE RIIFERÊNCH se dará da seguinte forma:

a. l) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 8.000.000,00 (oito

nrilhôes dc reais). o contratado recebeú de pagamento pelos serviços o valor máximo de R$

1.520.000,00 (urn milhão, quinhentos e vinte mil reais);

a.2) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a RS 7.000.000,00 (sete

milhões de reais) e inferior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 1.330.00,00 (um milhão, trezentos e trinta mil

reais);

a.3) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 6.000.000'00 (seis

milhões de reais) e inferior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil

reais);

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhào '65.800-000
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a.4) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 5.000.000'00 (cinco

milhões de reais) e inferior a RS 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o contratado receberá de

pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais);

a.5) Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 4.000.000,00 (quatro

nrilhcjes de reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o contratado receberá de

pa,rante|lto pelos serviços o valor máximo de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais).

b) A proposta r1o preço dos serviços apresentada pelos licitantes para o valor obtido na forma do

item (a.2) deverá ser obrigatoriamente menor do que a proposta de preço apresentada para o item

(a.l). e assim sucessivamente para os itens (a.3) em relação ao preço do item (a'2), (a'4) em

rclação ao preço do item (a.l) e (a.5) em relação ao preço do item (a.4), respeitados, em qualquer

caso. os valores máximos fixados para a remuneração dos serviços para cada uma das faixas de

remunerações previstas em (a.l ). (a.2), (a.3), (a.4) e (a.5).

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 O contrato terá vigência de 6 (seis) meses. a panir de sua assinatur4 e/ou até encerrarem-Se

as obrigações entre a Contratante e a Contratada, podendo ser prorrogado mediante pedido

f<rrmal do contralado. justificando com precisão as causas do atraso, e desde que seja acatado

pela Administraçào.

9. DA CONFIDENCIALIDADE

9.1 A contratarla obrigar-se-á a manter a mais absoluta confidencialidade sobre materiais, dados

e inl'ormações disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação. bem como tratá-

los como matéria sigilosa.

9.2 A contratada ficará tenninantemente proibida de fazer uso ou revelação. sob nenhuma

iustificativa, a respeito de quaisquer informações, dados, processos, códigos' cadastros'

fluxogramas. diagramas lógicos, disp0sitivos, modelos ou outros materiais de propriedade da

conlralante, aos quais tiver acesso em decorrência da prestação dos serviços'
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cowssÂo PERMANENTE or ltclraçÃo

I l.l - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a propostâ,

falhar ou fiaudar na execução do objeto licitado. comporta-se de modo idôneo, fizer declaração

falsa ou cometer lraude fiscal. garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa ficará

impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas, pelo prazo de até 05

{cinco) anos. cnquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ao até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou à pena.

I 1.2 - A penalidade será obrigatoriamente registrada no diário oficial do Estado do Maranhão e

no caso de suspenso de licitar. a licitante deverá ser descredenciada por igual período. sem

pre.juízo das demais cominações legais.

I 1.3 - No caso de lnadimplemento, a contratada estará sujeita às seguintes penalidades:

ll.3.l - Advertência:

I 1.3.2 - Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0o/o (dez por cento), calculada

sobre o valor do côntrato. caso não sejam cumpridas Íielmente as condições pactuadas.

I 1.3.3 - Multa, moratória simples, de 0,47o (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor as fatura.

I 1.3.4 - Suspensào temporária de participação em licita@o e impedimento de contratar com a

administração por período não superiora 02 (dois) anos.

I l-3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

I I .3.6 - A aplicação da sansào prevista no item I I .3. I , não prejudica a incidência cumulativa

tlas pcnalidade's dos itens 11.3.2,11.3.3 e 11.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras

hipótescs. em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

cumulação dc inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a

def'esa prévia do interessado, no prazo de l0(dez) dias.

I i.-1 - As sdnsões previstas nos iÍens I 1.3.0, I 1.3.4, I1.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente

com os itens I 1.3.2 e I 1.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de lO(dez) dias.

I1.5 - Ocorrendo a inexecução de que trata o item I1.3. reserva-se ao órgão contratante o direito

de optar pela oferta que se apresentar com aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação,

comunicando-se. em seguida, a comissão Permanente de Licitação-cPl, para providências

cab íveis.

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhão - 65'800-900
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1 1.6 - A segunda adjudicatória. ocorrendo à hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas

condições estabelecidas neste Termo de ReÍêrência,

ll.7 - A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da

Prefeitura Municipal de BALSAS - MA.

12. I)O REAJI'STE

l2.l Os preços acordados, para os serviços do objeto deste Contrato, não serão reajustados.

13. DA LESGILAÇÃO APLICÁVEL

l3.l Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n'8.666, de 2l de junho de l99l e a

legislação complementar.

14. DA DOrAÇÃO OnçannrxrÁnr.l,

l4.l A despesa com prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento de projeto com o

obietivo de promover a avaliação econômica financeira da tblha de pagamento dos servidores

desta prefeitura, correrá a conta dos recursos orçamentários, conforme documento expedido pela

Contabilidade do Município, para o exercício do ano 2019.

I5. }'ISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

15.1 A fiscalizaçàoi gestão da execução de prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento

tlc proieto com o ob.ietivo de promover a avaliação econômica Íinanceira da folha de pagamento

tlos servidores derta prefeitura estará a cargo da Secretaria Mun. de Administração, por

intermedio do scrvidor JosÉ REINALDO PEREIRA DE SOUSA MAT.2914-1, designado

para tal finalidade. nos termos do aÍÍ.67 da Lei no 8.666/93.

16. DA NOTIFICAÇÃO

l6.l Qualquer comunicação entre as partes a respeito do Contrato só produzirá efeitos legais se

processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua

efetivação. não sendo consideradas comunicações verbais.

Praca Prof. Joca Rêgo, 121 - CentÍo - Batsas - À4aranhâo - 65.800'000
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SECRETARIA MUNICIPÀL DE ADMINISTRÀÇAO

coNTRATO ADMINISTRATIVO No 001/2021lTP No 0í7l2021

pRoc. ADMtNtsrRAT|vo No 010'1.0309.202"1

CONTRATO NO OO1'2021ÍTP O'I7I2O2'I QUE ENTRE SI
CELEBRAM ASECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAçÃOEAEMPRESABAEPENDI
SOCIEDAOE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA PARA
EXECUÇÀO DE SERVIçOS DE DIAGNÓSTICO E

ELABORAÇÃO DE RELATORIO TÉCNICO A FIM DE

VIABILIZAR ALIENAÇÃO FUTURA DE DIREITO DE

EXPLORAÇÃO E GESTÃO DE CARTEIRA DE
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADINHA - MA PARA INSTITUIçÔES DE

BANCÁRIAS, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MunicÍpio de CHAPADINHA-MA, através da

SECdETARTA MUN;C1PAL DE ADMTNTSTRAÇÃO, CNPJ N" 06.1 17.709/0001-58, sediada na Avenida
presidente Vargas n' 310- Centro, Chapadinha - NlA, representâda neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota

Souza, brasileúa, solleira, Secretária Adjunta de AdministraÇão, residente nesta cidade, doravante

denominada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado BAEPENOI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACTA. inscrita no CNPJ/MF sob no . 27 .947 .21610001 -15, estabelecida na

Rua José Joaquim santana(Res. Marina), no 22 - Quadra c, Bairro campestre - cEP: 64.053-530 - Teresina

- pl, neste ato iepresentada por Zorbba Baependi dâ Rocha lgreja, portador da OAB/Pl-n" 7569 e inscÍito no

CPF/MF sob nd A+g.836.809-00, residente e domiciliado na Av. Coronel Costa Araújo,

no 2541. Teresina/Pl doravante denominada de CONTRATADA. O presente confato e originário da Licitação

modatidade ToMADA DE PREÇO Edilal n'O17t2O21e tem sua fundamentaÉo legal na Lei no 8.666, de 21

de Junho de 1993, e suas alteraçÔes

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa JurÍdica para realizaÉo de serviços de

diagnóstico e elaboração de relatório técnico a fim de viabilizar alienaçáo futura de direito de exploraÉo e

gestão de carteiÍa de servidores da Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA para inst'tuiçóes de bancárias,

conforme especiÍicaçôes constantes neste Edital fP 01712021, que regeu a presente contrataÇão, e, no que

couber, à proposta da CoNTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a Íazer parte

integÍante e complementar do presente contrato.

CúUSULA SEGUNOA - DA LICITAçAO
objetivando dar suporte à presente contrataçáo, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo

0101.0309 2021, em conformidàde com as disposiçoes da Lei no 8.666, de 2l de junho de 1993.

cúUsULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇOES OO CONTRATANTE

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de AdministÍaçáo da Prefeitura

de chapadinha, indicado na forma do art. 67 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, ao qual caberá,

tambémr

1
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR,{ÇAO

a) fornecer todo o subsídao necessário à realizagáo dos trabalhos;

b) proporcionar todâs as facilidades indispensáveis à boa execuçáo dos serviços, inclusive permitir o livre

acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE;

c) acompanhar e fiscalizar o(s) técnico(s) da CONTRATADA em todas as visitas'

d) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de serviços contratados;

e) sustar a execuÉo de quaisquer serviços por estarem em desacordo com o especificado ou por outro

motrvo que lustfique tal medida:

0 emitiÍ pareceres em todos os atos da Administração relativos à execuÉo do conlrato, em especial aplicação

de sanções e alteÍaçÕes do contrato; e

g)realizarospagamentosàCoNTRATADAdeacordocomaÍormaeoprazoestabelecidonoprojetoda
Tomada de Prcço n' 01712021 .

CúUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA

obriga-se a:

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

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

c)apresentaroresultadodosserviçosdepesquisaedesenvolvimentodoprojeto,naformaderelatório,
acompanhado da metodologia e Índices adotados, em meio físico ou magnético, contendo dê forma clara e

objetiva o resultado de equivalência solicitada;

d) usar mão-de-obra capacitada, agrupando permanenlemente uma equipe homogênea e suÍiciente de

técntcos, que assegurem a execução integral dos serviços no prazo convencionado, com a qualidade exigida;

e) náo transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras entidades, sejam mnsultores,

técnicos,eoutros,aindaqueseutilizedosserviçosdessasempresase/ouprofissionaisparao
desenvolvimento dos trabalhos, ficando a CONTRATADA responsável pela totalidade do projetol

0 Íesponsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviÇos contratados, resultante

de caso fortuito ou por qualquer outro que venha a ocorreri

g)considerarqueaaçãodafiscalizaçãodoCoNTRATANTEnãoexoneraaCoNTRATADAdesuas
responsabilidades contrâtuais;
h) ietirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da Íespectiva comunicaÉo do CONTRATANTE,

qualquer empregado, opeÉrio ou técnico seu que, a criterio do CONTRATANTE' venha a demonstrar conduta

noova ou rncâpacidade técnica:

i) assumir integral responsabilidade pela boa execuçáo e eficiência dos serviços que efetuar, beín asslm,

pelos danos decorrentes da realização dos mesmosi
jy assumir inteira responsabilidade àoÍ todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e

iesultantes de acidentes de trabalho envolvidos na execução dos serviços oriundos do presente contrato,

pertrnente aos seus funclonários,

k)responsabilizar.sepelosdanoscausadosdiretaouindiretamenteaoCONTRATANTE,ouaterceiros,em
virtude de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

I)aceitar,nasmesmascondiÉescontÍatuais,acréscimosousupressões'nostermosdoartigo65,§1.,da
Lei n. 8.666/93; m) manter, durante a vigência do contrato, a certidão Negativa de Debito - cND 0NSS),

certificado de Regularidade do FGTS - CRF, e prova de Regularidade com a Fazenda Federal, devidamente

atualizados, no Setor de Contas a Pagar desta PÍefeitura;

2
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

n) emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentaçáo na fâse de

habilitação; e
o) manter, durante toda a execuçáo do contÍato, em compatibilidade com as obrigâçÔes por ela assumidas,

todas as condiçÕes de habilitação e qualiÍcaÉo exigidas na licitaçáo.

CLAUSULA QUINTA - DO PREçO
O Preço total do serviço oÍa contratado corresponde ao valor de R$ 0,20 (vintê centavos) por unidade

monetária (1 real) arrecadado na venda futura da folha de pagamento para instituição bancária.

§ 1" O preço contratado deverá compreender todas as despesas com mão-de-obra, impostos, encargos

sociais e previdenciários, taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o

objeto da presente contrataçáo.

CúUSULA SEXTA . DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no valor total devido até 05 (cinco) dias úteis apos recebimento do valor integra

da venda folha por esta Prefeitura, onde deverá ser apresentada Nota Fiscâl devidamente atestada pelo setor

competente, ocasião onde será veriÍicada a regularidade da empresa perante os tributos federais, mediante

apresentação da Ceíidão Conjunta Negative de Tributos e Contribuições Federais e Divide Ativa da união e

Previdenciárias, do FGTS e Certidáo Negative de Debitos Trabalhista - CNDT.

E vedada expressamente a realizaÇáo de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial

a cobrança bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, Sob pena de aplicaÉo das sanções

previstas neste instrumento e indênizaÉo pelos danos decorrentes.

Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situaçáo irregular peÍente a

Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item '1 1.1.

CúUSULA OITAVA. DA UGÊNCIA
o presente lnstrumento terá duração de 12 (doze) meses até que perdurem as obrigaçÕes entrê a

CONTRATANTE e a CONTRATADA, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante

pedldo formal da CONTRATADA, justiÍlcando com precisão as causas do atraso, e desde que se.ia acatado

pela Administração. O presente prazo poderá Ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8666/93.

CúUSULA NONA - DO REAJUSTE

O preço inicialmente contratado manter-se-á Íixo na presente contrataÇão

CúUSULA DÉCIMA . DA CONFIDENCIALIOADE
| - As partes obrigar-se-ão a manteÍ a mais absoluta conÍldencialidade sobre materiais, dados e inÍormações

disponibilizados ou conhecidos em decorrência da contratação, bem como tÍatá-los como matéria sigilosa.

ll - As partes ficarão terminantemente proibidas de fazer uso ou revelaçáo, sob nenhuma Justificativa, a

respeito de quaisquer informações, dados, processos, códjgos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos,
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dispositivos, modelos ou outros materiais de propriedade da conÍatante, aos quais tiver acesso em

decorrência da prestaÉo dos serviços.

cúusuLA DÉcrMA PR|MEIRA - DA DorAÇÃo oRçAMENTÁR|A
As despesas decorrentes desta contrataçáo correráo, no presente exercício, à conta da dotaçáo orÇamentária
consignada ao 02.17 - Secretaria Municipal de Finanças, Planeiemento e Orçâmento;
04j2?.00022.085.0000 - Manutenção da Secretaria de Finanças, 3.3.90.39.00 - Outros ServiÇos de
Terceiros Pessoa Juridica.

cúusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA REScrsÃo
A rescisáo deste contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos la Xll e
XVll do artrgo 78. da Lei 8.666/93,

b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e

c) ludicial, nos termos da legislaçáo.

cúUsULA DÉCIMA TERCEIRA . DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administraçâo poderá aplicaÍ 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/í993 e na Lei no'10.520/2002:

a) advertência, nas hipóteses de execuçâo irregular de que náo resulte preJuízo para a Administração;

b) multa, prevista na forma do §1o, nas hiÉteses de inexecuÇão do contrato, com ou sem preluízo para a

Administração,
c) suspensáo temporária do direito de licitar e de contratar com MunicÍpios por período de até cinco anos,

nas hipóteses e nos termos do art. 7o da Lei no 10.520102, e

d) declaraÇâo de inidoneidade para licitar ou contralar com a AdminiskaÇâo Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que

aplicar a penalidade, nos teÍmos do art. 87, inciso lV, da Lei no 8.666/93.

s 1o As penalidades somente poderão ser relevadas em êzào de circunstâncias excepcionais e as

justificativas somente serâo aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da

autondade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias

úteis da data do vencimento estapulada para o cumprimento do obJeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA . DO FORO
Frca eletto o Foro da cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão, com renúncia de qualquer outro, por mais

privrlegiado que seja, para dirimir as questoes relacionadas com o presente Contrato, que náo puderem ser

resolvidas pela via Administrativa. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente

lnstrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Chapadinha (MA), 16 de Setembro de 2021
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VÂNIA DUARTE MoTA SoUZA
SecreÉria Adjunta de Administração

CONTRATANTE

ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA IGREJA
Representanle legal

CONTRATADA
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com o oôplto th 9m,lb{rü a mlqro lcoí*f@fuat|h dr blç dr paer[aíb óo. rülrdu?§
do ,,lunkí}il} da 8rB*r a d, (&er3§r0 dà (§Éde s§r§gÍrú en blu th !e$.ntíô, a *tr üâ
giec,fcãr sstsa süre. prra fcÀlhs Doru.loírgrL , dalrlls lrl hít ç& frreir Aú
§rüíGcr/ o íÍt üoí pcço ,ab6 Égócrrs. â psf do pÍEço fiiluno r{r!ffi r Éfiô 9rü negacáo
Ê5!Éo dê vr*iüddê. c6íü.il eipê*.çô?i oü!üírbr illb 8flel ?rgb 0l5lã!tÍ. +r cçi,
ô píor.nlâ trllmç&, ç. & qu6 §§!b.Í. â !Íôpo§r ê §&{IRÀÍl& e'r. hd§!.âd.í{.ís,tr &
raíEcr{ro. pa§rn . fc,r p3í€ hlêgrâik â caírplênrafití do pr,rra,* cmÚ

cúusuu sEouLor" or ucnÂçlo

übÊüvaíÉo dx s&íL ! F!a!n§ rürúilaçS, h iütitú. ,u r,bt ô PÍ!cü60 Aídirünta
n! 2 ?r9r2019. cn csrbcnilúa cüÍr .5 d6ro!ii0t! ,a Lol Ít' l0 §20. Íh l? ú6 FfE di ?002.

§.,8d ür.r.rxsb ür ô§rnâs dt t!, Íl I 6§6 , dâ I I dâ i'í*o d. 1t93, písdhnlth td,ül§ lfôpô
r! Írrc{.j a:}jrdr dô PÍê!É0. o qud Écebc1,l o í}rr8aío 015ruI9. do lro 'iuDr Êtço go, ibín'

pr.ç. Prúí. Jo(. Rifo, t2l - {§tro - Drtc.t - il.õ*llô - ó5.1&'000
C.lt.P.J. 0á.,t t.al0/mt.lt '-' (901 1íl.l19,

gd3[t!|üüdrrrorm{i,( n

comulo r â§,:Ftt - sÊcnnAf,t n$rcp^t 08 früxçrt, pllExgTo E ê$r^o
mE tlnq

PntoÀo m$Exclrt $ rluüt,

coNlnlÍo PA8^ PRESTaçAO 0€ SERrflçOS 0E PES{IUEA Ê

0E§ErívolvllrEr{Io ot PcoJtÍo t€ lvalt^çlo EcorÔrcÔ
rnÂ,§Er*À" ouE ffInE ü c§LüBRÀr o lru{§mo 0É
8^rs^s 

^Ín^vÊ§ 
0l 8EcRErÂfl DE Fn lrÇ§ E A

arPf,ES^ GOIES E 3ll§O! AoI/OOA|X)3 AS50Cn00g.
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,i rtdrrfr 1rt l...rrrl

Frocesso
F oiha:
Rribrica

cüusuu rERcEn . 0a!os§l0 çôG50ocoxn^r^rírE

A creo4ào do cu{nb dewâ *r acaqmlüe c hceaür Flr Scne llrídÉ ó. fÍÍ,çs
ae'opm€na r C.áâ0 Tih{à,,rr ô pÍ.|úr, t{rl.fd d. gbi, ffi nr nár oo at gi ar
Lei a" 8 665. dr 2l do lr*r0 d. tggl.I qC!üÍf úúâ,n

rl t$r.{§í b5ú 0 !uà3úa ft§(Ü$&ir a ÍÊâtrâÇâo (h lú*u.
i) tr çorcol.€, txtls ü Bú?3 idÉp?íltà,tú f boa utq4b ôC fa&e |üfrr pnü O
lyrs âceeso dor r&nilo! di CofiÍniÍA0l âr rhÉúâ,üu Uo éAfffrff$de
c.l rc{rip.Í§Âr c l6.srã o(il hcí(tl!} de cotfinÀIAoA rm b.tü É *§:
C) csn-.low. rú';Í. p(r.!r{rl?o. âE &!íürãr n!$eíú$g*í,a Feç,o *'rnfçol oaüü.ao*
ê! §u§lãr a .Irq.,€ô 

'§ 
q,ôi§{úêí sín4or p§, eaà"r .rÍ, ú§rúúo d, o rydi$o o, ú aü

rml\o quc prÉgrr t ,rldír,
l) anitrr parxcerts e*r b(fx or 66 61 166iq1*60 rülr{t§ I a!sq4à da cqt b, ân argadrl
l$c'ç.io úa §írÉ§ ! rllrãÊa ô dfn§ ,
g) t!õuôí ot p.!.ni.nht I coa{InÁTÀoA ür rúts csn r l,úru a â !7üo É!àahdlo í! Bârl *
Lrü{âo - 0t5,?01S

cúüsurÂ er,AttÀ. Dâs osnÉrç&3 !r osfiR tr§À

A CCüÍRATÀ0A oàr{â.!â I
al dã phna r kt 0tra4& lg g{rr.íl§ üt!r!. csgedâdai b.,.r ü dl§b, a cffiiÉa,
âiüà§hc§&:

Pr.ç. Prol J*r Rato. l2l , Cllrr! . ürltl! , r4lfr àlo . ár-!&ffi
c.H.p.J. 0..+.r..]o/mot.15 .-- (rl rrri.rrer --- ---rrrft ,.d.lllrqaf rÍnlf .rar

b) qíescnâÍ o. fsôntF, ÍÉ prüo Íh i§ 60 (tct§.í{.} 6|à3, coí86 ô lEúüIl ôâ!t ffirb.
c) *prÍfnte 0 ,Êt*li(h doí 3ür,rF úe pa$Ã3a o ô!Ênlo.f,'laíb d0 troFb, m brma dl'SL5Írü.
rc$r§rih&o dt mluhs§ 0 i!íie6r latoàóoa. àm rllb f6iD o{ ,}rtl,af!, cúae(b (h blis
clrrà € ot+tlm 0 Í!r{rl& da lqlHdí|da r0@r
df sscÍ m:ôdsoôrd 6Apdâdô. lgirgfúo prín!.rcíüír!!í{r ma t$4a hoírlgafla f lrJiciÊn} daIt(Íl(Úr. ql* ,úelgrsl,l Mrq,fào inhgrd d6 servi;ol m poto .rítEírbib, e,r, . çAn
€ rsdê
a) n& ,-aishíÍ. roà írlúI,n !íütr{o, $â ralFírtó,Er& pda o,iü ãüfdtt çFm cü"à,r!.
Êrüô§. c §rrü. rrtír C, rr L,*rc qs sonáçr§. óarc cnyrru rhl fd*r* e*rãdaselrc|,rtt.fiito {rn sâtútsâ &.Í{& ..C(sIfRÂt 0{ n*or6ft* nU trojf & e.q*; 

- -
Í) ru:pon:atlrar.ra ,oí qr{i{rtí .cUÍtsr óc EíE Íre .".;É" G-;,içôi ci,*ü.üoc.
n*u§aae éc cao hrlrb â, poí qt&rÍ sü, ql, iÇ.{lr i ofüúr:
9) t nid.rr $, â .çao ê {!caE Ílo do COi{mAI^NIE n& üO.Iír r COIIf,ÀÍADA dc e,a!ÍÜltc",galt6úêr siiü*f :

ü^_r,!eÍ&_ d§r_ sriç03, hrúidexits spó! o Garbt .ít úa ,!|práa aüfintrÉo ôc0tl]RÁ_lArÍÍEt qúálqç{ ríípílrrdo. çreo ol anco *,r q,r, I ãt à CArrnrfrum.\,!rhâ ô d0nSíE i io,úÍa r!0cr6 §{ it(áFa*id$, §CrÉA.
,, ,9sl.:f r*!rC r?tp(,rtedíc p8l, boõ areo4lo ê ?t*rcit (bt llríçoa $, rHr&. àríndrsn' Í ctc: danot óe@rrlnÉí dr rllllrçlc óo! írcírtoa
]l yrn, §rbÍa* t§tEírôbsdâóà ,or üdsã o, êrsarw ,r,à*et.a, grrOcrn rb. eCà,('}Brc'.i,r e rt§ra.lfr & ,çdíeâ ói f&ôi,o mrDàâdo! o, fl'orÉo úl-t iroa oíiríúa ô,/ê!.-E (trtiflt. oarlnari e3 t.tá ârítD,laEa

J
x
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BAI 5AS

r) râ§pe0rôô§râÍ-§ p.er da§ cee,& í,rt§ $t iliú&rtrâb |o Cot{tn^lrrIT§ 0i/ * üE &6,
ern üÍud. dê §r! s$a o, dô m rr§{,0 ds coíffi,
l'l x.tilôr, nâs múlmas W.' cslf**. s*ctor o sfosôG, iot ffis óo ÍÊ0o 85. §
l' dâ tci n' 8 606Á3;
m) manleÍ. du.ulb r ybaíEi. do c(rü.b. à c!.u|o ilrgsvl d. Daüb - clo 0§s), caí*.óo Ô
Raguta:rade Oo fCf§ - Cât, r poe * nog.r§ÍÁe ccrll â fdt Ftd.ltt ditürüfi
duslrâdos íro Sobí de CoírB, a pags daúr Bahrr,
n) ümÍtÍ rlôtà áscd co.rripo,úírt i rAr q, IC ú, aíÍürüa qr tgtilíüs I do§Ílta&lê 'l.
lâ§ óe hât*taçto; r
o) mâÍlãr. o,rirt UOr r cra4& ô cüürb, dtt t!,mrüfrú Gutt- I oÜ't'Éê ,0t dt
âssúÍÍ!i6sr. bóâ3 rê cúdÉr*ôáütrÉo.qr*fu{5rad$u§*5.

ctÂusut^ §,JrítA. oo prsço

otrmdo .r lrgrtr, o pço lcd dn §dfÉ GoiÚdú. rrü nmrnÚol d' rr$*lr
lôrlrlt:

., 5e o yelt o&o cÍrrr r wndr dor úoo h $,âl ou lpGíE ! Rs 0 mü}0'0 (ob nnô.i di
rsr6l. o c{rlrtlô í!c.o.ít c. Xg;J ecÉ rm,çot o Ytht tt!f!t$ ú At l'3t0 ü0'm íÚr
m$à3. lcrÊr{oa c oi!,{â tt trt}:

b) se c vlh oüido c.*Ír I Y!ú! d6 úl,6 tx igtd os rup.rÜ t ftt 7'@'0000 fr.r í!ü'|' ê
iá*l i r*i"i nr a.m0.m0,00 tob rrrlrot & rcil)' o corrrrlú mbrr. ór pqrnett grbl

sêrjlço§ o vÚ,tÉúm Ú. RJ t.f 00.m,00 (t ín 
'rÜào 

a cít írÚ Íli3):

clSEorü.0à60c0í4.\êtÚsé06esrcbrlgudor,§upôÍutR36'm'm'O(t'tí|!Üôttóc
ür"l à arbd j R3 l.ú00 000.00 (!E Í!ü*ât dc rcrdri. o cartorb reôÍÚ Ô 9q'üÊ Ébs
§.ryso, o v&. múúto rh $ erô,000.00 (runcmbi . qut!íí, o !sà mf ,telj

d) Sê 6 vrhr otrli& r.m r rxr& dor dirol k iJ!* ar Ng;br r Rl §.m.mr0 tci§ ldlôâ ó'
Ç16) e irbrü a Rt 6.ÚO.0m,m §eb ítatô.r & ttú). o ro.Éb noÓrl dc aegout ptr
§n(or o v&Í rlârifi {ü Rt 784 500,tú ($}€ü't§ â ü&dr, ob tnl ! Si{§lE! ÉrL}:

., Ss o vrtr oàüo oÍll r $rúâ dÉ âft06 b. irC ül 3ryíb . Rl a 00ü.m!0 ($ttü lttltô., d.
rsàÉ) ô trkir a 8t §,m.m.0 {eoo trtEüsr & odr}, o cldklhô ooÉÍl Ô p4rtt íü }rtÚ
seÍvçÚs o vdo. ,nárlno d. Rt 630 800.m (IÍt loDtrühLlr{.ffillatl.

§ r' O fsço coílfrü dâlit €úryüarí.í §ü 6 óaaglla cm tteÕaLr. hrÚ.,
êicâ!ú. ieb! r p.Çr,l*Ídàíbr. ''rta. !ü3t§6 tâilpüabr 6 qu*L( osfa Sra hÉllL t írtla t
dlcÉs soô{t g dêo dr ?ÍÉ.rS coÍfnbfb

cr.lugutt §ErTA. 00 PaSAICxlo

rl rlddr ;rc gr.rrr

I r,ôtôí!.írlo 9úb corrct!& Ô, t Mtos §sí, Gcrôtlo ,s ar!§rÊla 6íüNuda. tríraddã d,
!l!:,4ãr) âIô3 ieíácàçào qüc corwoyÊ qü di !ê1tÍú3 êrGor6@ !ítcúrhm.ta óa rcoÍúo cúÍl 0
l*'ÍÍrn ilnfaij, a. â|r aü oqc§laol dilir I patí do ,lcab,râôfib dqi Ítc,,r!§.. 06lô ftth6rô.

Prrçr Pmí. JoEa àffo, tll - CmtÍ! - !.b.t - ,arrlh& . â5.t0í,-(m
c.!l.p.J" 0t.{t.tB0rml.l3 *-' {tgl líl'l19}

o{íil§ühh§uÂlsrLúo I

I
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l
onJtúos dà iBtttrÇâo krâ.rori3 l,rlleado., do corfãrle oI ô ÍÉíodaçâo. ídáE ú* É,d3" oq.e
do êdl13l

§ t' 0 pEimonb 5êíá dê ms sô ver, ÍÍrê&ite a ãrasírt{& d{ íÜb hcra cr ttito. tlgííaol
áâstâdÕ pêfâ a,lridNú. ffie.hÍü

! ? Parà êrccu{& ft pagaírtr ü. a Cütllf,lÍAorf ósrrÍl h&, 8l§sr {b Éc5o 
'r'' 

i0§
fu:firt,rra corubr,Oern en,da *m íarutrl. Gln büâ bil htiBl' !ít Ílmc ft Ptdêt,'t e
Babas. o nom do Baílco c nri,t*. * iü c0nE àt0cl{t i a 'r*g'm 

ág,rb Ca§o. a

C&{rRAIÀOA iqô @larE p.o s"q.-irierd" o. p.rrm * tneo*e r Co{Í*#'§ (tt§

lrrÍocmgúas e Emprela rt hcra, Pú - snn-ÊS ógltíâ glíng- iíÚãü-E Ír o

íBc,bo o{, nds &cib&Í. r oaacr orip&. . *n Ú t*r t 
"t"'çlo 

Íe bnr Ôt !üt'bt 0

ôo{úiüurçôês. coúímê llig!çb en sÍ!í

I í Nã ôcoÍênct8 da tBpido do lscào ü.l ílds &csüí'e'Í3- ít§lirâítt Po( !í!0 oÚ-lroít!É"' 0 F@

,assárâ â sô. dt 5 trií§) o* ,*. *#i ffi ot oag ll xn il*ru*mçto' renhÚg s

§ {' Psí r§:66 d? ôídtÍn !§gs e sqarn6oltb ql,0 ít0aí8 d ô!i'Ú" nt^ AdE ffi{& âiücr' 06

§eâr@s ôletlados êír &Eín §do d;;i;i"t') nro 9odü& r'í l'!ítdo3 !tú eoítro

rltYúÍ{ !á o áno §3!rJfi&.

6 t. A pídaltúÍr x|IllÊh||l Ô Btb.a LÍÉaítl o dnlo th 8ro l,0"'9* cãtt o PfÚ'!'ó

Hil;';ü:b.;;õ *io. 0"1i"-;;'ü'4r" fi"nct1 m h'Er 
'Íreur 

n'd'

.rtih! .ô or ..üd6 O. ,bb.ff]f Ott 
-ptofoú l* elffiô nfo

;f!t;;;; iltu- ú nt t 0ssl'!0 (quÍro nnhôül

t 6. }l| ocoíÍinci| ú rh,,çro pírrhl, no ! 5., ot ionoÍfu|o. l qUC x ,t{ü3ítr . cll§lL
ilr;.;."rJ;",ú; iúü'L-' ü: qlryo hú r nertrco dr rrüftro
#;;;;ha"r.,E1ítd'ó'combrar k rnmdirin .-

r,[§.íi.üÚrmlr*n'"p"r,'*_t','á.r're'l..dt.d.!ü'lqTô.ohs.$o.h.
il#'ilã; ft.í.t-' d;;ú rr tailío úrrta pm d do' dlo r
b,ülr&rtfo e|rn..kl.

cúu3u{.Â 3ârüA - &r rEHcn

orÍlscílEffiir'l.etrtlrrnprh6l:alm"r!'*ou'lqs'c'ürnloutrçüÜülr
ãá,ã.ilrft;connrnor , p*t ot dro fi sr ,ffi s p'oq'ô
ffionüüilüfi iiiinuiior"p*eut 6m p{!c"ào c cirt Ôüp'' ffi §'
latr àcâlrdo ,4,, AdírtÜrçlo.

cúuslr^ oÍt YA. Oo§,Lr,3ll

o p(*rp :rrlcmú. csfitrâa*tmae's9{h í16 píslt§lg e.IffT&

cllusul^ xotrÀ. 0A eol.F§€f,GltlloloE

Pí.cr Pro{. Jocr fifo, l2l 'cÍtÍo -!.tt l ' ltv.,$lo ' ô5'!00'lltr
c-H.p.J. oó.,.4!,4!o/ffD!.15 ""' (t41,líl'zlt,

PírJale&dúdlrs§I!nf,úem
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,l tldqrlr lrr írtrta;r

iricce3so
!- Dlha;
FLibíica:

'.jj-T]l]At *'nf'tt'à , mânk , n* rso&*. w'tde,cb*&d§ lob§ ,r*í.ir, d& ü
rnrnmsÇoos o§íxrnüEr ros oü cfihoddor arn úloílünci, Ít @llqâo. btÍl §olrb tr*l06 fi?r
milânâ tlg&sr

ll - n CoNTRATlloÀ tcârâ bmktf€íb $o&aúr dr kttr ur * .*lâS, rb rsÍ*fl
lurúratrva, r oroob dr $úçtí iímuçõ3l:d!fu, tr6s.rÀtd, aiú. frafml.
do§remâs lÔgtor, di!0ot8vc, lraabô d, orh flãki* 6N p{!l|úú dN coíf*í*. § qs
tiv?í aêsso 8ln d*0o.'.n0â dr rrldtç& (É râr,i§ .

cr^usruoÊcrA.0 DoilçloffiÇAE{Ílnn'
A§ d0§}!ss (,icq'rí&. d.úe c!.rü.çlo caí.f&. tú pu.,l ü6th. | tr d' dô§s
orçsr*,§t&i8 m$10í!âÉa aô.

Côd{o da Ftchs' 1t{
Ô§to 02 &&Í &êcrüfr
Uílúacê 0! S..r§rÍiâ ttffifd& fhütçt, PlmFrt íb. tssfô Ítfrüil
Dsraíã'3 0{ r230061 r02§0ü10

ca§.;§lo dr 00lesü [lm,et'{e th §reí d€ *116çâ0 .,íÍ§íls' dnoI'ÍÚ' colí!trúil t
ar:raiacJo
EêíÍÉrbúa Oülprle 3.3.80.35.O §avip: dr cotteuBh

Forilê dê Rr.rxtn:0 t.00.! naqm oíd*ttÚe

cúusuL.À oÉc:Â Pltnr ' 0r mBc§Ào

A ÍBrel§âo daab mitrb Fdrrl t'í:

e, 6ôlêffiíLíb p0Í ab uÍ*if*t a trcÍrb {ro cofin ÍÂ§IE' ttr3 l'!06 ír'ríío3 th' irc!Ê I I
xll e xvll óo tÚgo 7E, dr La t.úôd93;

;]';;üüãÃr.,ú" r3§E§ ds*Ú' s' tqtoo§riflIhcitpt'o cÔiflnârAxrE: t
(| $rú§d. Í§ lúíli ú hrirtsÊ

cúusuu oÊGrA sEEDut' oÀll tlilçÔ68 rosÉl§AÍn B

Prlr ,ír.t.q,çro bBl o0 ptd & coíÚ.b, . áúnr*hÊo 90d§' ryAÍ f ooN?RATIDÀ

.*-xu 
"'r[m 

o** t t$'íÚot'*'Éác'b ea§t a rrár'F Údihr !'ü Ê
m en 87. di tc n' Ú 6g&t993 c nr td n' t0 §20@2

â) ãdwílôÍ&. ílst tiÉtrs dr rno4lo lqr*a do Çs ÍÚo tM §'h pÚâ 
' 

ldÚi{Úldo;

trl mu[À pr6ÉL r€ lrmrs do § tr, nr! irÉlrtaí d. h.§et çlo do toflülb, §ll § rü p'üiro 9üs
il *.díÍi 9t @o,

Pílç. pmf, Joâ Rào, tzr - CÍrt ê . ã*:s ' lrnnà*o - ô5"800'000
c.x.P.J. 6â,.4r.430/@t-15 ""' í9*| r54l'et97prlítit§Ú.à.ttrieff||fl.r6 i,' 1
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i rrílàri. 1r, 4trirr

:) §{§ps:§§0 teinpr*h do dro§ do h§i' ê dâ üdrá& §i lrmc]lx pdí eatú dt .b .!rco
aro§. nes r§ô&sâs ê íor §ÍÍlt§ & et ?'d§ lrtrf t0.5t0101e

dl dsclarn;âo d0 iúdodcdd prt k&Í o, ,ürü&l, m! t Âónli§tçb plitact. ülqsFb
oaí,!íaí?Ín os íEôiG d!§ítt*rr[!3 Oi*út 

", 
aa Elr !.,r 9íqÍuff I rrffrçlo Ére â

âuloírdãde qrre aplir a p"r*A*, nos r111oi & aÍ i7, ncro iv, dr Ld ít' I mÜi03

§ ,' As p€*ãhdtúü slstb podrao ,GÍ ,*râde afi rârb da É'êí!§fie tlÊt'cloíl& t &1

r§!!..tyas somrtt r.rb *.rr. d"Ã. ird;;",{.d.. T qt-os r oüÍ9m*ilô' a

eri§.iô d, e,rollr.dâ..nr** c, ffi;;,Tt:;J ú hírrrrdrrt F§ íúffi d! (E

(cr'61 dns úIb d. d&r O **rr*.tt*ij ü o ampiarul oo d'b Ôt' €üb
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NSTADO DO MARA,NHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CONIISSÂO PER}IANENTE DE LICITAÇÃO

,\l.r,lN(À(): ()5 LICTTANTES QUE OBTWEREM ESTE EDITAL VIA PORTAL.,?A

]'I{ANSPÀIIENCIA I)EVERÃO I1NTRAR [1V1 CONTATO COM A CO}IISSAO

PERM-ÀI{ENTEDELICITAÇAO,PÀRAOBTERPLÀNILHAEMMIDIA'QUE
,I RÀ'T'A O ITEM 6.I I)ESTE EI)ITÀI,.

'l r-L[-[ONI,], : 99 35{l 2197 - RAMAL 2t9
l') m a il : col tr alsas20 I 7ía)em ail'com

Praca Prof. Joca Ráeo, 121 - Centro - Batsas - Maranhão '65'800-000

c.N.P.J. 06-.441.430/OO0l'25 "-" (99) 35,Á1-2197

Pref eituradebetsas@gmail' com
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ESTADO DO MARÂNHÃO
PREFE,ITURA MUNICIPAL Df, BALSAS

comssÃo PERIIANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

N'1512019.
Processo Administrativo a" 2219 12019.

OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços de Pesquisa e

desenvolvimento de projeto, com o objetivo de promover a avaliaçã

<te serviços bancários de fotha de pagamento dos servidores do

concessão de crédito consignado em folha de pagamento'

o econômico-Iinanceira
executivo municiPal e

l)ATA: 23104/2019.

HORAS: 0tt:30 hs

Pr:ca Prof. Joca Rêgo, '121 'Centro - Batsas - Mãranhão -.ó5'800-000
"-= 

ã.u.ã.1. oo-.++t.lrolooot-25 
*'- (99) 3541-2197

Pref eituredebatsas@Emai[' com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFf,ITURÂ MUNICIPAL DE BALSAS

COMISSÃO PERIVIANE:{TE DE LICITAÇÀO

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÁO PRESENCIAL N' I5/20I9.

PRoCESSO 
^D}{. 

2.219 12019.

1. PREÂMBULO

l.l. O MIJNICIPIO DE BALSAS. através da Prefeitura Municipal de BALSAS - MA' através

de Pregoeiro (a), designado por Portaria. n' 2912019 toma 
-púb1ico 

para rconhecimento dos

interesádos que fará Ãalizar o processo licitatório na modalidade PREGAO, em sua lorma

PRESENCIAL. sob o no lsl2}lg.do tipo menor preço por item, de lnteresse do Município

de Balsas-MA. através da secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão

Tributária.

1.2. O proccdimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade

l,úau. ,,rn a égide da Lei n" 10.520/2002. Decreto Municipal n.005/2017, e subsidiariamente,

,l.,-i,,. .out.r.Ã, as disposições da Lei n. g.666llgg3 e suas alterações posteriores. bem como

as condiçÕes estabelecidas neste Edital e seus Anexos'

1.3. Os envelopes contendo as propostas de preços e os d-ocumentos de habilitação' deverão ser

.nir.ú. na sala da Comissão Permanente «le Licita@o' situada no Prédio da Prefeitura

Municipal de Balsas, .oln r"O. * Pt"ça Prof' Joca Rêgo' n' l2l' Centro' BALSAS-MA' aÍi

às 08:30hs do dio 23 de Abril de 2019'

1.,,1. A entrega da proposta leva a panicipante a aceitar e acaBr as normas contidas no presente

Edital.

2,2. Deverão os serviços ofêrtados pelos licitantes atender às exigências de qualidade'

observados os padrões e nolrnas baixados pelos órgãos competentes de controle de qualidade -
ABNT. INMETRO, PROCON' e outros' semore que Dertinentes -' atentando o fomecedor'

2. OBJETODÀLICITAÇÃO

2.1. A presente Iicitação obietiva a Contratação de empresa para realizaçâo de serviços de

pesquisa e desenvolvimento a" ptoj"to com o objetivo. de promover avaliação econômico-

Íinanceira. pautada 
"rn 

p,.*ll"t ie"ni""' tot-o objetivo de suportar a Administração

pútrtica na tomada de ,t*i.ã;;;;;;" ao melhor valoi a ser obtido com a negociação dos

serviços bancários - folha d";;;";i; e crédito consignado em folha de pâgamento dos

servitlores do executivo .r"i;;;i ã; int"."rr. da Secietaria Municipal de Planejamento'

[,inanças e (jestão Tributária. .onrbrr. o detalhamento que consta do Termo de ReÍ'erência

(Anero l). parte integÉnte deste Edital'

Praca Prof. Joca Rêgo, '121 - Centro - Batsas - Maranhâo - ó5'800-q00
""= ";.il.tJ 

ooi.l+r.l:orooot'25 '.'- (9e) 3'41'2197
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ESTADo »o lt,cRArHÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

cotussÃo pERtvtA\ENTE oE l-lclraçÃo

Fi:bíica:

principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, inciso VIII, da Lei n' 8.078/90 (Código

de Defesa do Consumidor).

3.1. Poderào participar deste Pregão

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao

;Lj"i";; iicitaçao e que atenderem a todas as exigências. inclusive quanto à documentação-

2.3. O preço total estimado para os serviços é de 5.262.751,86 (Cinco Milhões Duzentos e

se§sentâ e Dois Reais setecentos e cinquenta e Um Real e oitenta e seis centavos)

2.4. O prazo de execução dos serviços será no máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data

de assinatura do contrato e apresentados na forma de relatórios onde será descrita a metodologia

de índices utilizados, em mio fisico ou magnético, contendo de forma clara e objetiva o resultado

da avaliação dos ativos solicitados.

2.5. Dentro do prazo mencionado no item acima, deverá(ão) a(s) empresa(s) executar o objeto

licitado conÍbrme determinados pelo setor responúvel da secretaria requisitante, para o

arcndimento tle cada demanda 
".p..ífi.u, 

a partir da emissão da respectiva ordem de Serviço.

2.s- DA DOTAÇÃo oRÇAMENTARIA:

2.5. I . Â despesa do Presente processo correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentaria:

Código Ficha: ll,f
Órgão: 02 - Poder Executivo
Uri<lade: 03 - Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária'

Dotação: 04. 123'0051.1 0.25.0000

»"."iiçao da Dotação: Manut' Do Setor de Licitaçâo' Compras Almoxarifado'

Contabilidade Arrecadação.
Elemento Despesa: 3.3.90'35.00 - Serviços de Consultoria

Fonte De Recurso: 0.1.00.0 - Recursos Ordinários'

3. DAS CONDIÇOES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

constantes deste Edital e seus Anexos;

{. DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAçÁO

,í.1. Não poderão participar deste Pregão:

,l.l.l. Empresas que não atenderem às condições deste Edital'

Praca Prof. Joca Rêgo' '121 - CentrÔ - Balsas - Maranhão - 65'800-000

c.N.P.J. 06-.441.430/0001-25 "-.' (99) 3541-2197

orefeiturádebalsas rt. com
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

{.1.2. Ernpresas que este.iam em concordata ou em processo de falência, (reguladas pelo Dec.

Lei 7.661 15. ou em falência. recuperação judicial ou extra judicial reguladas pela Lei
I I . l0l/2005) sob concurso de credores. em dissolução ou em liquidação;

4,1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública,

direta ou indireta, federal. estadual. municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Diário Oticial da União. do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. lgualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e

contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas, Estado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio. que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre

si. qualquer que se.ja sua forma de constituição;
4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Balsas, bem

assim a empresa da qual tal servidor sc.ja sócio, dirigente ou responsável técnico.

{.1.6. [:rnpresas Estrangeiras nâo autorizadas a funcionar no País.

{.2. Niio poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às

nricrocnrpresas e empresas de pequeno porte. pela Lei Complementar n' 123, de l4 de dezembro

dc 2006. alterado pela Lei Complementar no 147. de 07 de agosto de 2014, as que se

enquadrarem em qualquer das exclusões relacionadas no parágraÍb quarto do seu artigo terceiro.

4.3. Não será aceito a participação de licitantes pessoas fisicas.

5. CREDENCIAMENTO E REPRESf,NTAÇÃO.
5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, ![
SEPARADO (dentro e/ou fora de envelope) dos envelopes N' 0l e 02. JUNTAMENTE com a

f)eclaração expressa de total concordância com os termos do edital (Anexo VI)

5.I.I. SÓCIO(A), EMPRESÁRIO(A), DIRIGENTE OU ASSEMELHADO(A):

5.l.l.l Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente

que possua foto. inscrição de micro empreendedor individual, ou

requerimento de empresário, no caso de empresa individual. ou

empresa individual de responsabilidade limitada - E,IRELl, ou ato

constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas

eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no cílso de sociedade por

ações. acompanhado de documentos de eleição de seus

admin istradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de

sociedades civis. acompanhada de prova de diretoria em

exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou

sociedade estrangeira em funcionamento no País. e ato de registro ou

Praça Proí. Joca Rêgo, '121 - Centro - Bãtsas - Maranhâo - 65.800-000

c.N.P.J. 06.{41.430i 0001'25 -.*- (99) 3541'2197

orefeiturádêbalses@emàit. com
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

COl}trSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
quando a atividade assim o exigir. que comprovem sua capacidade

de representante legal, com expressa previsão dos poderes para

exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de

administrador eleito em ato apârtado. deverá ser apresentada ata de
reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

5.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):

5.1.2.t Deverá apresentar Instrumento Público de Mandato (Procuração).
assinada por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder
Judiciário do Estado da sede do Cartório. outorgando
obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitações
públicas. interpor recurso e renunciar a sua interposição. A outorgante
poderá ainda coníerir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir
proposta de preços, emitir declarações, receber intimação/convocação.
assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá apresentar
juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade ou

documento equivalente que possua foto dola; outorgado(a) e

outorgante, inscriçào de micro empreendedor individual, ou

requerimento de emprcsário, no caso de empresa individual, ou

empresa individual de responsabilidade Iimitada - EIRELI, ou ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas

eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações.

acompanhado de documentos de eleição de seus admin istradores.

ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício. ou decreto de

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em Íirncionamento no País. e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir, que compmvem a capacidade de representante

legal do outorgante. com expressa previsão dos poderes para

exercício de direitos e assunção de obrigações; ou

5.1.2.2. Deverá apresentar Instrumento Particular de Mandato (Procuração)

ou Clana Credencial (Anexo VI), do outorgante. outorgando
obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitações
públicas. interpor recurso e renunciar a sua interposição. A
outorgante poderá ainda- conferir a(ao) outorgado(a) poderes para

emitir proposta de preços, emitir declarações. receber

Praca Prof. Joca Rêgo, '12'1 - Cêntro - Balsas - Maranhâo - 65-800-000
c.N.P.J. 06.441.430/0001-25 "'* (99)3541-2197

oreÍeiturãdeb atses@ i[.com
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intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos
os demais atos peftinentes ao certame em nome da outorgante.

Deverá apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula
de identidade ou documento equivalente que possua foto do(a)

outorgado(a) e outorgante inscrição de micro empreendedor
individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa

individual, ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI. ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
com todas as suas eventuais alterações ou consolidado. devidamente
registrado. em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de

seus adm inistradores. ou inscrição do ato constitutivo, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. ou

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 órgào competente,

quando a atividade assim o exigir. que comprovem a capacidade

de reprcsentante legal do outorganle. com expressa previsão dos

poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações

Os documentos enumerados nos itens 5.1.1. e 5'1.2. deste edital, deverão ser

apresentados. obri gatoriamente. da seguinte forma:
5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Documento(s) original(is): ou

Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s)

Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor da

Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação do(s)

documento(s) original(is) para confronto.

5.2.3.1. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 5.2.3. deste

edital, deveni comparecer na sala da Comissão Permanente de

Licitação. sito na Prefeitura Municipal de Balsas - MA, com sede à

Praça Professor Joca Rego, n' l2l - Centro - Balsas- MA, em dias

úteis. de segunda-f'eira a sexta-feira. no horario das 08:00 hs (oito

horas) às 14:00 hs (quatorze horas), até o l" (primeiro) dia útil

anterior a dam da realização do certame, munido do(s) documento(s)

original(is) juntamente com a(s) respectiva(s) cópia(s) a ser(em)

autenticada(s).

Praça Prof. ,Jgca RQ1o, 12'1 - Centro - Batsas - Maranhâo - 65.800-000

c.N.P.J. Oó.441.430/ 0001-2u "'* 199) 3541'2197
p uradebâtses@Pmâi[.com

Prccesso: ?417 7y'1á I
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NICIPAL DE BALSAS
NENTE on ltcn.lçÃo

5.1.3.1 Na hipótese de não constar prazo de validade nas

ÉnõôunÀçOÉS apresentadas, o Pregoeiro aceitará como válidas as

expedidas ute fAO (cento e oitenta dias) dias imediatamente

5.3

5.4.

Todos os documentos apresentados para crerjenciamento serão juntados aos autos do

;;".*t. desta licitação e não serào der olvidos as empresas licitantes'

A não apresentação ou inconeçào nos documentos de credenciamento a que se refere o

item 5.1 deste edital nao .*"úita a empresa licitante do ceÍtame' mas impedirá o

;;;;;r;";; àe se manifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato

anteriores à data da sessão

Praca Prof. Joca Rêgo. 121 - Centro - Batsas - Maranhão - 65.800-000

5.(,

inerente a este cefiame.

licitante

O representante Iegal devidamente credenciado p"d:t1-"^11^"]:*r tempo' ser substituído

nor outro. desde que apresente todos os documentos necessários para credenciamento'

fi' ";;; ;";;;r;,iuJo u 
'"*'içao 

constante do item 5'4 deste edital'

Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa

5.7 A licitante Microempresa ou Empresa d.9 
- 
PeOrlelo .Porte 

que desejar usuÍruir-o regime

tlifcrenciatro e ravorecido .* ç;;ç;;;';;r.edido pela Lei compiementar n' t2l/2006' alterado

oela Lei (.umplemenrar no 117. 
'à;ó7;" 

.e"sro ie 2014. deverá aoresentar no original ou em

ôóoia devidamente autenticada ;;;;;.f ;; por servidor.da CPL da Certidão Simplificada

ill'ü::iüffi;ü;;;ãil?;;;i"i;" domicírio da ricitante expedida no ano de

2019, comprovando que a t'p;;;t;;;;adra na situação de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte juntamente ;;";;;;;;t; de enquâdramento de ME e EPP' conforme

modelo no ANEXO III.
5.7.1 A licitante que nâo apresentar a documentagão conforme disposto na alínea c'

ou apresentar oá;.ãt":;; lot'Ãtnto diierente do exigido no ato do

credenciamento decairá do direito de posteriormente se declarar Microempresa ou

Empresa o" ptqu"nJ'pon"' ptàt'a" automaticamente os direitos que lhe con ferem

a Lei compleme";i;i;iõü';itttudo pttu Lei complemenrar n" 147' o:91 *
agostode20l4(;;;;;h""hipóteseieráaceitooutrodocumentoequivalente
cliferente do solicitado).

5.7.2 Declaração de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de tabiliitção'

em atendimento "" 
d'll;"";;;';igã i:' ii'i*.vrl da lei rederal l0'520 de l7 de

irin" à" zooz. tonroÀt modelo no ANEXO II deste edital'

5.8. A não apresentação ou a incorreção insanável de, quaisquer dos documentos de

credenciamenlo impedirá t ritlt""t" 
'ã"" 'pã*iip"' 

ã" fase de iances' de negociar preços' de

06.44 1.43010001-25c. N.P. J.
p rêfel turadebets email.

(99) ls41- 2197
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coMlssÃo pERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

declarar a intenção de interpor recurso, enfim. de representar a licitante durante a sessão pública
do Pregão. mas em nenhuma hipótese excluirá a licitante do ceftame.

5.8.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta

escrita, para efeito de ordenagão das propostas e apuração do menor preço.

5.9. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão Pública
realizada.

5.10. A documentação apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipótese será

aproveitada para qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do

representante da I icitante.

5.1 l. 0 licitante ora interessado no certame deverá apresentar documentos comprobatórios
<te cNAE compatível tendo em vista que o pregoeiro ao iniciar o credenciamento, realizará
pcsquisa junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal'

sc a ramo de atividade enquadrada na Classificação Nacional de Atividades
1'-conômicas/CNAE, compreende o objeto ora licitado'

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

6.1 A documentação e a proposta, devidamente assinadas, deverão ser entregues no local, dia e

hoúrio fixados para a Licitação, em envelopes lacrados e distintos, contendo em sua pafie

extema e tiontal os seguintes dizeres:

Envelope "l": Proposta de Preço
PRI]FEII.URA MLTNICIPAL DE BALSAS - MA
PREGÃO PRESENCIAL N'l5/2019.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDEREÇO

Envelope "2": Documentos de HabilitaçÍio
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS . MA
PRECÃO PRESENCIAL N' 15/2019.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
ENDEREÇO

6.1 A5 propostas deverão ser datilografadas ou emitidas em equipamento de informática. em 0l

ru,na) iia. elaborada em língua portuguesa com linguagem clara, datada e assinada' sem

enrentlas. rasuras ou entrelinhas, mencionando o número deste Pregão, e deverão conter:

Píâçâ Prof. Joce Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhào - 65'800-000

c.N.P.J. 0ó.441.430/0001'25 *-" (99)3541-2197

9rêf eituradebatsas@qmài[' com



--&4r
Prsces L
Faíha:

^ 
. ad(.d. qr.e íterqr.j

ESTADO OO NN,q,RA]\HÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

copussÃo pERMANENTE oE r-rcrreçÂo

Risbrica: Í- --

6.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
apresentação; caso a proposta omita o prazo de validade, este será entendido como sendo o de 60
(sessenta) dias:

6.2.2 Nome da empresa prôponente, CNPJ e endereço completo:

6.2.3 tndicação do banco, número da conta corrente e da agência (código e endereço) do
licitante. bem como nome. número da Caneira de ldentidade, CPF, estado civil e endereço
residencial. para fins de assinatura do contratoi

6.2.4. O preço total dos serviços contratados deverá ser apresentado em valores numéricos da
moeda corrente nacional, a serem remunerados da seguinte forma:

6.2.,1.1. Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais), o contratado receberá de pagâmento pelos serviços o valor máximo
tle RS 1.520.000,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil reais);

(r.2.{.2. Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 7.000.000,00
(scte milhões de reais) e inferior a RS 8.000.ffi0,00 (oito milhões de reais), o contratado
receberá de pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 1.330.00,00 (um milhão,
trezentos e trinta mil reais)i

6.2.4.3. Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 6.000.000,,00
(seis milhões de reais) e inferior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o contratado
receberá de pagamento pelos serviços o valor máximo de RS 1.140.000,00 (um milhão,
cento e quarenta mil reais);

6.2.4.4, Se o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais) e inferior a RS 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o contratado
receberá de pagamento pelos serviços o valor máximo de R$ 950.000,00 (novecentos e

cinquenta mil reais);

6.2.4.5. Sc o valor obtido com a venda dos ativos for igual ou superior a R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) e inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o contratado
rcceberá de pagâmento pelos sen'iços o valor máximo de R$ 760.000,00 (setecentos e

scssenta mil reais).

6.3. A proposta do preço dos serviços apresentada pelos licitantes para o valor obtido na
lrrrnra tlo item 6.2,4.2 tleverá ser obrigatoriàment€ menor do que a proposta de preço
àpresentâda para o item 6.2,4,1, e assim sucessivamente pâra os itens 6.2.,1.3 em relação ao
preço do item 6.2.4.2, 6.2.1.4 em relação ao preço do item 6.2.4.3 e 6.2.4.5 em relação ao

Praca Prof. Jaçq Rego, 121 - Centro - Batsas - À,laranhão - 65.800-00,0
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preço do item 6.2.4.4, respeitados em qualquer caso os valores máximos fixados para a

remuneração dos serviços.

6.4. A proposta terá que ser firme e precisa, sem altemativas de preços ou qualquer outra

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

6.5. Os preços propostos deverão compreender todas as despesas com mão-de-obra, impostos,

.n.u.goi sociaii e prev idenciários. taxas, seguros, transportes e qualquer outra que incida ou

venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

6.ó Serão desclassificadas as propostas que não atender€m às exigências do presente Edital e

seus Anexos. sejam omissas ou com inegularidades ou defeitos capazes de dificultar o

julgamento.

ó.7. A Íàlta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal

presente à reunião de abertura do Envelope Proposta.

(r.tt.A làlta rjo GNPJ/CPF e/ou endereço completo poderá ser suprida" também, por aqueles

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de Habilitação'

6.9. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros

licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta

alternatil a.

6.10. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo Pregoeiro, caso contenham

erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitiírio e o total'

hipótese em que prevaleceú sempre o primeiro.

7 CONDIÇOES PARA HABILTTAÇÃO

7.1 Para habilitação no presente pregão. o licitante deverá:

T.l.loslicitantesdeverãoapresentaraseguintedocumentaçãoparafinsdehabilitação:

a) declaração de que não possuem em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de l8

(dezoito) uno, .. trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregam menor 16

id.r.rr.ir) anos, em qualquer trabalho, saivo na condição de aprendiz' a partir de l4 (catorze)

rnos. conÍ-orme modelo do Anexo III deste Editall

b)conlprovaçãodeaptidãoparadesempenhodeatividadepertinenteecompatívelcomoobjeto
rJesta licitaçáo, mediante u upr"r"ntução de um ou mais atestados de capacidade técnica"

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Batsas - Maranhão - 65'800-000
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íbrnecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços

Llc araliação econôm ico-tlnanceira de ativos bancários, objeto do presente edital.

c) Registro comercial, no caso de enrpresa individual;

d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações. acompanhado de documentos de

eleição e posse de seus administradores;

e) tnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis. acompanhada de prova da diretoria

em exercício;

f) Prova de inscrição no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (cNPJ) e Alvará de Localização e

fiincionamento, dev idamente atualizados.

g) certidão expedida conjuntâmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela

Érocuradoria - Geral da l'azenda Nacional - PGFN. referente a todos os tributos federais,

incfusive contribuições previdenciárias, prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014.

alteratla pela Portaria MF 443, de 17 de outubro de 20141

h) Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela

secrctaria da Fazenda Estadual ou órgão conespondente, dando quitação, no mínimo, em

rclaçào ao ICMS;

i) Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pelâ

íecretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente, dando quitação, no mínimo, em

relação ao ISS:

j) Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS. ou outro meio de prova de regularidade

relativa à Seguridade Social, devidamente atualizada;

k)CertificadodeRegularidadedoFGTS-CRF,fomecidopelaCaixaEconômicaFederal'
devidamente atualizado;

l) Qualifi cação EconÔm ico-Financeira:

l.l)Certidãonegativadelalênciaourecuperaçãojudicialexpedidapelodistribuidordasededa
pessoa juríd ica;

1.2) Apresentação obrigatória do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último

exercício sociai, obedeiidos os prazos lágais de apresentação e já exigíveis e apresentados na

Praca Prof. Joca RéEo, 121 - Centro - Batsas - Maranhào - 65'800-0'00
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lbrma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituiçào
por balancetes ou balanços provisórios;

1.3) Apresentar a docurnentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável ou assinada
eletronicamente através de certiÍicação digital e encaminhada a Receita Federal com os
respectivos termos de abertura e de encerramento dos livros, com o respectivo recibo de entrega
de escrituração contábil digital e respectivo protocolo de recebimento do agente, e Termo de
Autenticação da Junta Comercial.

1.4) A veriÍicação da boa situação Íinanceira do licitante será feita mediante a apuração de três
indicadores contábeis:

1.4.1) Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:

QLG=AC+RLP
PC + ELP

ACéoativocirculante:
RLP é o realizável em longo prazo;
PC é o passivo circulante;
ELP é o exigivel em longo prazo.

1.,1.2) Quociente de Li uidez Corrente (QLC), assim composto:

1..1.3) Quociente de Solvência Geral (QSG), assim composto:

Praça Proi. J-Qçê Rêgo, 121 - Centro - Balsas - Maranhàô '65.800-000
C.N.P.J. 0ó.441.43010001-25'-*- (99)3541.'2197
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QLC: AC
PC

Onde:

Onde:
AC éo ativo circulante;
PC é o passivo circulante.
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QSG= 4T
PC + ELP

Onde:
ATéoativototal;
PC é o passivo circulanie.

ELP é o exigível em longo prazo

1.5) Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a I (um) para os subitens 'J.5. ["
(QLG).'J.s.2" (QLC) e'1.s.3 (QSG);

m) Cerlidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;

7.2 A documentação solicitada deverá ser apresentada no dia e hora da abertura deste Pregào.
inserida em envelope lacrado que conterá no anverso a referência 'DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO", nome e endereço da empresa, menção a esta licitação e a indicaçào
"trNVt'.[-OPE. 2". como indicado no subitem 6.1 deste Edital.

7.3 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
"Documcntos de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou

ciinr irlegulalidades. será inabilitado. não se admitindo complementação posterior à sessão.

7.-l.l Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela inlernet, poderão ter sua

autenticidade confinnada nos respectivos .§iles, no momento da fase de habilitação, ficando

estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na

internel. prevalecerá a segunda.

7.4 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo

de sua habititação (esta declaraçâo somente deverá ser apresentada em caso positivo).

8 DISPOSIÇÔE§ GERAIS QUANTO À HABILITÀÇÃO

8.1 Para fins de habilitação, os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

8.1.1 Em nome do licitante e, preferencialmente, com número de GNPJ/CPF e endereço

respectivo; e
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