CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

EDITAL - REPUBLICAÇÃO
DADOS DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022
UASG: 980921

DATA DE ABERTURA: 27/09/2022
HORÁRIO: 09:00h.
SÍTIO: https://www.gov.br/compras/pt-br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 66128/2021

ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN
Escola de Governo e Gestão Municipal EGGEM
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução, sob demanda, de até 4000h
de capacitações no Programa de Educação Continuada – PEC da Escola de Governo e Gestão
Municipal – EGGEM, como etapa da efetivação da política de valorização do servidor público municipal
de São Luís, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas no Termo
de Referência – Anexo I e demais documentos anexos a este Edital.
VALOR ESTIMADO: R$ 807.698,13 (oitocentos e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e treze
centavos).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
MENOR PREÇO GLOBAL

FORMA DE ADJUDICAÇÃO:
VALOR GLOBAL

REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO

LIC. EXCLUSIVA
ME/EPP/MEI?

LIC. AMPLA
PARTICIPAÇÃO?

RESERV. COTA
ME/EPP?

EXIGE AMOSTRA?

NÃO

SIM

NÃO

NÃO APLICÁVEL

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Lei Municipal nº 4.537/2005 (sistema integrado de licitação), Lei Municipal nº 4.830/2007 (ME/EPP),
Decreto Municipal nº 53.647/2019 (pregão), Instrução Normativa Municipal CPL nº 02/2013 (manual de
formalização processual), Lei Federal nº 10.520/2002 (pregão), Lei Complementar nº 123/2006
(ME/EPP), Decreto Federal nº 10.024/2019 (pregão eletrônico), Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01/2010 (sustentabilidade ambiental), Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018
(SICAF), Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017, Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992
(improbidade administrativa), Lei Federal nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (recuperação judicial,
extrajudicial e falência), aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA:
O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação
–INTERNET, através do site http://gov.br/compras/pt-br/
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão, para
todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema
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Eletrônico - Comprasnet, daqui por diante, denominado Sistema, e na documentação relativa ao
certame.

MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO E CONSULTA DO EDITAL:
O edital poderá ser retirado gratuitamente
www.saoluis.ma.gov.br/ - Central de Licitações.

nos

sítios:

www.gov.br/compras/pt-br/

e

Toda e qualquer comunicação com o(a) Pregoeiro(a) será realizada por meio eletrônico, utilizando o email flaviavsn.cpl@gmail.com, ou quando da sessão pública de disputa do certame, por intermédio do
chat do Sistema, sendo que não serão prestadas informações por contato telefônico ou outro endereço
eletrônico não indicado neste Edital.
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
Até 23h:59m do dia 22/09/2022 para o endereço flaviavsn.cpl@gmail.com
PRAZO DE ENVIO DE PROPOSTA AJUSTADA:
02 (duas horas), a contar da solicitação.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DE CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO:
Não aplicável.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário;
2. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de expediente na Central Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de São Luís do Maranhão – CPL/PMSL/MA;
3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário pelo(a) Pregoeiro(a).
ASSUNTOS

ITENS

DO PREÂMBULO......................................................................................................................

1.

DO OBJETO E VALOR ESTIMADO..........................................................................................
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.....................................................................................
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO..............................................................................
DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA.....
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ............
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA..................................................................................
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS................................................................................
DA FORMULAÇÃO DE LANCES..............................................................................................
DO MODO DE DISPUTA............................................................................................................
DA DESCONEXÃO....................................................................................................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO............................................................................................
DO CRITÉRIO DE DESEMPATE...............................................................................................
DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA..........................................................................................
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.............................................................
DA HABILITAÇÃO.....................................................................................................................
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA........................................................
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS....................................................................................
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA..............................................................................
DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO...............................
DA GARANTIA DE EXECUÇÃO................................................................................................
DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE..........................................
DO REAJUSTAMENT EM SENTIDO GERAL............................................................................
DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO........................................................
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.............................................
DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO.......................................................................................
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.......................................................................................
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS....................................................................................................
SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL, OS SEGUINTES ANEXOS:

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços
ANEXO III – Modelos de Declaração Formal de Visita/Vistoria e Declaração Formal de Dispensa de
Visita/Vistoria
ANEXO IV – Minuta de Contrato
PREGOEIRO(A) RESPONSÁVEL:

Flávia Vieira dos Santos Nunes
Pregoeira - CPL/PMSL/MA
Portaria nº 010/2022
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1. DO PREÂMBULO
1.1. A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, sediada na Rua dos
Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11, Calhau, São Luís – MA, CEP: 65.071-820, por intermédio do(a)
Pregoeiro(a) designado(a) pela Portaria nº 010, de 17 de agosto de 2022, publicada no Diário Oficial
do Município – DOM/MA em 18/08/2022, torna público, para conhecimento dos interessados que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
1.2. A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que os licitantes
interessados providenciem o credenciamento junto ao Comprasnet através do site
www.gov.br/compras/pt-br/
2. DO OBJETO E VALOR ESTIMADO
2.1. A presente licitação visa a escolha da proposta mais vantajosa, de acordo com as informações
dispostas nos DADOS DA LICITAÇÃO, conforme condições, quantidades, exigências e especificações
discriminadas no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I e demais documentos anexos a este Edital.
2.2. O julgamento e a classificação das propostas serão feitos pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL, entre as licitantes que cumprirem integralmente as exigências deste Edital, consoante dispõe
o artigo 45, I, §1º da Lei nº. 8.666/93.
2.3. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução
empreitada por preço unitário.
2.4. O valor estimado da contratação é o constante nos DADOS DA LICITAÇÃO.
2.5. NA HIPÓTESE DE HAVER DIFERENÇA NA DESCRIÇÃO DO OBJETO REGISTRADO NO
SISTEMA E NAS ESPECIFICAÇÕES CONSTATES NO ANEXO I, DESTE EDITAL, DEVERÁ SER
CONSIDERADA A DO EDITAL.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. Os recursos para atender as despesas decorrentes da prestação dos serviços serão alocados na
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, que correrá conforme a seguinte

classificação:
•
•
•

Projeto/Atividade: 219030412804012242 – Desenvolvimento de Projetos Educacionais
Fonte: 0100000120 – Recursos Ordinários oriundos do Fundo de Capacitação de Recursos
Humanos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 3 de 26 de
abril de 2018.
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4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital ou chave e senha pessoal, para acesso ao
Sistema.
4.2. Como condição para participação neste Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do Sistema, relativo às seguintes declarações:
4.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49;
4.2.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
4.2.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a microempresa, empresa de
pequeno porte.
4.2.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.2.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.2.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º,
XXXIII, da Constituição Federal;
4.2.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente;
4.2.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição
Federal;
4.2.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991.
4.2.8. Que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
4.4. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei
Complementar nº 123/2006, a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP:
4.4.1. Que participe do capital de outra pessoa jurídica;
4.4.2. Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no
exterior;
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4.4.3. Cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº
123/2006;
4.4.4. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o seu art. 3º, inciso II;
4.4.5. Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006;
4.4.6. Constituída sob a forma de cooperativa, salvo de consumo;
4.4.7. Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de
corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
4.4.8. Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos calendário anteriores;
4.4.9. Constituídas sob a forma de sociedade por ações;
4.4.10. Cujos titulares ou sócios, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de
pessoalidade, subordinação e habitualidade.
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.5.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.5.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.5.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.5.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.5.4.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993, a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal
figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou
mesmo a atuação no processo licitatório.
4.5.5. Empresas que se encontrem em regime de concurso de credores, processo de insolvência,
dissolução e liquidação, em recuperação judicial não homologada pelo juízo competente ou em
processo de recuperação extrajudicial;
4.5.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
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4.5.7. Entidade privadas sem fins lucrativos qualificadas como OSCIP, nos termos da Lei 9.790/99.
Precedentes do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 746/2014 e 230/2015 – Plenário);
4.5.8. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art.10 da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 2017;
4.5.9. Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras;
4.5.10. Empresas cujos proprietários e/ou sócios exerçam mandato eletivo capaz de ensejar os
impedimentos previstos no art. 29, inciso IX e no art. 54, I, “a”, da Constituição Federal.
4.5.11. Empresas que possuam, entre seus sócios majoritários, servidores públicos ou empresas que
tenham entre seus sócios servidor público que seja do quadro da administração municipal local,
independentemente da posição que ocupe.
4.5.12. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com à Administração
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar pela administração pública do Município de São
Luís – MA;
5. DO CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória
Pregão, em sua forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do Sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
5.6. O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os preços negociados
inseridos durante a sessão pública.
Página 7 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

5.7. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800 978
9001 ou através do sítio: Portal de Atendimento - https://portaldeservicos.economia.gov.br/. Suporte
realizado de segunda a sexta-feira, de 07h às 20h.
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
6.1. Da Impugnação:
6.1.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
6.1.2. A impugnação deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico, para o e-mail
indicado no DADOS DA LICITAÇÃO. Se encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos também
encaminhar uma via do documento em extensão “doc”, até as 23h:59m.
6.1.2.1. Os pedidos encaminhados após o horário estipulado passarão a ter seu prazo computado
somente a partir das 08h do próximo dia útil.
6.1.3. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:
6.1.3.1. Número do certame impugnado;
6.1.3.2. Nome da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física impugnante;
6.1.3.3. Razões da impugnação;
6.1.3.4. Nome do signatário da impugnação;
6.1.3.5. Dados da Pessoa Jurídica ou Pessoa Física impugnante.
6.1.4. Caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
6.1.5. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
6.1.6. Não será reconhecida a impugnação quando protocolada depois de vencido o prazo de
interposição.
6.1.7. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.
6.1.8. Decairá o direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, aceitando-os sem objeção,
venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaria, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
6.2. Do Esclarecimento:
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6.2.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, em relação
às eventuais dúvidas da interpretação do presente edital e seus anexos.
6.2.2. A solicitação de esclarecimento deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico,
para o e-mail informado nos DADOS DA LICITAÇÃO. Se encaminhado na extensão “pdf”, solicitamos
também encaminhar uma via do documento em extensão “doc”, até as 23h:59m.
6.2.2.1. O(A) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimentos do pedido, e poderá requisitar subsídio formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e seus anexos.
6.2.3. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
6.2.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo Sistema e vincularão os
participantes e a Administração.
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Os licitantes deverão encaminhar, exclusivamente por meio do Sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos neste Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
7.2. O prazo para o envio das propostas com a descrição do objeto ofertado e o preço será encerrado
com a abertura da sessão pública.
7.3. O envio da proposta, nos termos do disposto no item 7.1., ocorrerá por meio de chave de acesso
e senha.
7.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
desde que estejam no prazo de validade, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.
7.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
7.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão.
7.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e o
documentos de habilitação anteriormente inseridos no Sistema.
7.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
7.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do
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envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema, dos seguintes
campos:
8.1.1. Valor global da contratação, que deve considerar o valor do pró-labore de instrutores (4000
horas/aula com encargos), e valor da coordenação do programa com encargos (18 meses),
conforme Planilha Descritiva e Orçamentária constante no APÊNDICE I do Termo de Referência
– ANEXO I deste Edital, seguindo o quadro abaixo:
OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para
prestação de serviços de capacitação, para
atender as necessidades da Escola de Governo e
Gestão Municipal – EGGEM na execução, sob
demanda, de até 4000 (quatro mil) horas de
capacitações, no Programa de Execução
Continuada – PEC – EGGEM para efetivação da
Política de Valorização do Servidor Público
Municipal de São Luís.

CATSER

VALOR GLOBAL

929
OUTROS
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
E
TREINAMENTOS

8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações de acordo com as especificações do Termo de
Referência.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação
dos serviços.
8.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1. A sessão pública deste Pregão será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de
sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário discriminados nos DADOS DA
LICITAÇÃO.
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9.2. A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em
campo próprio do Sistema.
9.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema durante a Sessão Pública do Pregão
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
10. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas neste Instrumento.
10.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante no Sistema.
10.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
10.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
10.5. O Sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
10.6. O Sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.
11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de Sistema, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
11.2. O lance deverá ser ofertado de acordo com o critério de julgamento indicado nos DADOS DA
LICITAÇÃO.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto ao último
por ele ofertado e registrado pelo Sistema.
11.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
11.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
11.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
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12. DO MODO DE DISPUTA
MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO
12.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse
prazo, o Sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
12.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o Sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10 (dez) por cento superior àquelas possam
ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
12.3.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
12.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o Sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
12.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
12.5. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
13. DA DESCONEXÃO
13.1. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
Sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
13.2. Quando a desconexão do Sistema para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro)
horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
14.1. O critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa para a administração
ser o indicado nos DADOS DA LICITAÇÃO, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
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15.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O Sistema identificará, em coluna própria, as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e alterações.
15.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
15.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo Sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocados os demais licitantes microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.6. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa fechado.
15.7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
15.7.1. No país;
15.7.2. Por empresas brasileiras;
15.7.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
15.7.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
prevista na legislação.
15.8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo Sistema dentre as propostas ou
os lances empatados.
16. DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA
16.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar,
pelo Sistema, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
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16.1.1. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes;
16.1.2. O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo indicado nos DADOS
DA LICITAÇÃO, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
16.1.3. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada pelo licitante, antes de findo o prazo.
16.2. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
17. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
17.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observados o disposto no parágrafo único
do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
17.2. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos, para orientar sua decisão ou
manifestação escrita do órgão requisitante ou ainda de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão.
17.3. A proposta a ser encaminhada deverá estar ajustada ao lance vencedor/valor final ofertado e
deverá conter:
17.3.1. Proposta de Preços, de acordo com modelo apresentado no ANEXO II;
17.3.2. Dados da licitante, tais como: número do pregão, razão social, endereço completo, telefone,
número do CNPJ/MF, endereço eletrônico (e-mail) para contato, e dados bancários para fins de
pagamento (nome e número do banco, número e local da agência, número da conta corrente);
17.3.3. Nome completo do responsável ou representante legal pela assinatura do contrato, números
do CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa/instituição;
17.3.3.1. Havendo alteração do representante legal, a licitante apresentará estas informações
acompanhadas dos documentos necessários, no momento da assinatura do contrato.
17.3.4. Especificações claras e detalhadas, de acordo com as especificações constantes no Termo
de Referência – Anexo I deste Edital;
17.3.5. Indicação do valor unitário e total (4000h/a) da hora-aula, com encargos (item 1) e valor
mensal e total (18 meses) da Coordenação, com encargos (item 2) em algarismo e o valor global
da proposta em algarismo e por extenso, em Real (R$), já incluídos os lucros e todas as despesas
incidentes, essenciais para a prestação dos serviços, objeto deste Pregão, conforme Planilha Descritiva
e Orçamentária constante do APÊNDICE I do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital.
17.3.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura;
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17.4. DECLARAÇÃO EXPRESSA do licitante de que está ciente e de acordo com todas as condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos, que nos preços unitários e totais ofertados estão
inclusas as despesas diretas e indiretas, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer
despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e lucros necessários à perfeita execução do
objeto, durante todo o período de vigência do contrato, em conformidade com as condições
estabelecidas no Edital do Pregão e seus anexos.
17.5. A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela
contida, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
17.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
17.7. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1. do Anexo VII-A
da IN/SEGES/MP Nº 05/2017, que:
17.7.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
17.7.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
17.7.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência e/ou anexos;
17.7.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU –
Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço
manifestadamente inexequível;
17.8. Quando a licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
17.8.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
17.8.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções
coletivas de trabalho vigentes.
17.9. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
17.9.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuados diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da
Lei Federal nº 8.666/1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
Nº 5/2017, para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
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17.9.2. Quando a licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise
da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
17.10. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita,
ficando a cargo do(a) Pregoeiro(a) decidir quanto a pertinência ou não da providência solicitada, nos
termos do item 18.17.10 deste Edital.;
17.10.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no Sistema com, no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata;
17.11. O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no Sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.
17.11.1. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no “chat” pelo licitante, antes de findo o prazo.
17.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a), desde que não
haja majoração do preço.
17.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
17.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.
17.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
17.14. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
17.15. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.
17.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
18. DA HABILITAÇÃO
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18.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
18.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
18.1.2. Cadastro Nacional de s Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
18.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbridade_adm/consutar_requerimento.php);
18.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos
subitens 18.1.2., e 18.1.3., pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(http://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
18.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
18.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das pessoas jurídicas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
18.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
18.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
18.4. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
18.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
18.6. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal,
e trabalhista, à qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, conforme o disposto na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018.
18.6.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03,
de 2018 mediante utilização do Sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
18.6.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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18.6.3. O descumprimento do subitem acima implicará na inabilitação da licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto nº 10.024/2019 e
art. 54 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
18.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, a licitante será convocada a encaminhálos, em formato digital, via Sistema, no prazo indicado no “chat”, sob pena de inabilitação, exceto para
os documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, para quem o prazo será de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a
critério da administração pública.
18.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade
do documento digital.
18.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
18.10. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
18.10.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
18.11. Ressalvado o disposto no subitem 7.4., os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.
18.12. Habilitação Jurídica:
18.12.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
18.12.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 48, de 2018 (art. 44), cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br
18.12.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
18.12.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
18.12.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado.
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18.12.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor,
devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus administradores.
18.12.7. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 8º da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
18.12.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto de
autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
18.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
18.14. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
18.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas – CNPJ/MF ou, quando for
o caso, no Cadastro de Pessoas Físicas, notadamente através do Cartão de Identificação da Pessoa
Jurídica ou Pessoa Física, respectivamente;
18.14.2. Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Previdenciária, expedida pela Receita Federal do
Brasil;
18.14.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS,
expedido pela Caixa Econômica Federal;
18.14.4. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
para comprovar a inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho do licitante, emitida
pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao);
18.14.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
18.14.6. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos inscritos na
Dívida Ativa do Estado, emitida pela Secretaria de Fazenda do Estado, relativo ao domicílio ou sede
da licitante;
18.14.7. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, emitida pela
Secretaria de Fazendo do Estado, relativo ao domicílio ou sede da licitante;
18.14.7.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
18.14.8. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida
pelo Município do domicílio ou sede da licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda
Municipal;
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18.14.9. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos inscritos na
Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
18.14.10. Quando a prova de regularidade de que trata os subitens 18.14.6. / 18.14.7. / 18.14.8 /
18.14.9., for comprovada mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar
expressamente essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa
condição.
18.14.11. O licitante detentor de menor preço qualificado como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
18.14.11.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, conforme Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações.
18.14.11.2. A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
18.15. Qualificação Técnica
18.15.1. Declaração, Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica, expedido(a) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, comprovando que prestou ou está prestando serviços em características,
quantidade (concluídos no mínimo 2000h de capacitação) e prazos compatíveis com o objeto da
licitação.
18.15.1.1. Para fins da comprovação de que trata o subitem 18.15.1., a Declaração, Certidão ou Atestado
de Capacidade Técnica, deverá dizer respeito a serviços executados com as seguintes características
mínimas:
a) que prestou serviços com as mesmas características do objeto deste instrumento, na quantidade mínima
estabelecida no subitem 18.15.1., de 2.000h de capacitação.
b) que os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômico principal
ou secundária especificadas no Contrato Social vigente.
18.15.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato a que se refere ou,
se decorrido pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser recrutado em prazo
inferior, conforme item 10.8 do APÊNDICE VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
18.15.1.3. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços (desde que com características iguais ou similares ao objeto deste
instrumento) executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação
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de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do APÊNDICE VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
18.15.1.4. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço
completo, identificação do licitante e descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus
sócios ou diretores ou administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função e contato.
18.15.1.5. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro
em desacordo com as exigências deste Instrumento.
18.15.2. DECLARAÇÃO FORMAL emitida pela licitante de que disporá, por ocasião da futura
contratação, do pessoal técnico especializado, considerado essencial para a execução contratual (art.
30, §6º, da Lei nº 8.666/93).
18.15.3. VISITA TÉCNICA
18.15.3.1. Tendo em vista o correto dimensionamento e elaboração da Proposta, a licitante poderá
vistoriar o local onde serão executados os serviços, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h, devendo, nesse caso, apresentar a Declaração Formal
de Visita/Vistoria, assinada por seu Responsável Legal e pelo servidor da EGGEM, responsável
por acompanhar a visita, conforme MODELO 1, constante no ANEXO III deste Edital.
18.15.3.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
18.15.3.1.2. A licitante que optar pela vistoria deverá agendar previamente (com o mínimo 48h de
antecedência), no seguinte E-mail: eggem.projetos@gmail.com e aguardar a confirmação. Recebendo a
confirmação da vistoria, o licitante, ou o seu representante legal , deverá estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e, se for o caso, documento expedido
pela licitante, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
18.15.3.1.3. Por ocasião da vistoria, poderá ser entregue CD-ROM ao licitante, ou ao seu
representante legal, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as
informações relativas ao objeto da licitação, contidas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.
18.15.3.1.4. A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a licitante participar do certame, mesmo
que não vistorie o) local, devendo, nesse caso, apresentar a Declaração Formal de Dispensa de
Visita/Vistoria, assinada por seu Representante Legal, conforme MODELO 2, constante no ANEXO
III deste Edital.
18.15.3.1.5. A licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em hipótese alguma, descumprir
qualquer regra, decisão e acordo consequente deste edital.
18.15.3.1.6. A licitante que não vistoriar o local será tratada nas mesmas condições daquela que
vistoriou.
18.15.3.1.7. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorr entes.
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18.16. Qualificação Econômica e Financeira
18.16.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data de apresentação
da proposta de preço, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade.
18.16.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação,
devendo ainda comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
18.16.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
18.16.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
18.16.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
18.16.3. A comprovação da situação financeira da licitante será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
resultantes da aplicação das seguintes formulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

18.16.3.1. A não apresentação de memória de cálculo não leva à inabilitação do licitante.
18.16.4. As licitantes, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, deverão comprovar,
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do
item pertinente.
18.16.5. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
18.16.5.1. Publicados em Diário Oficial ou;
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18.16.5.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
18.16.5.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
18.16.5.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
da licitante, na forma da Instrução Normativa DREI/SGD/ME nº 82, de 19 de fevereiro de 2021,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
18.16.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverá apresentar
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital –
SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB vigente.
18.17. Das Disposições Gerais sobre Habilitação
18.17.1. As licitantes que apresentarem habilitação válida no SICAF ou Certificado de Registro
Cadastral (CRC) expedido pelo Município de São Luís/MA, poderão deixar de apresentar os
documentos abrangidos pelos mesmos. No entanto, permanecerão obrigados a enviar os documentos
não contemplados pelo SICAF ou pelo CRC.
18.17.2. No julgamento da Habilitação o(a) Pregoeiro(a) poderá sanear erros ou falhas que não alterem
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.17.3. Em caso de problema com linha de transmissão de dados, que inviabilize o acesso ao
Sistema, o(a) Pregoeiro(a) poderá autorizar o envio da documentação por meio do e-mail indicado nos
DADOS DA LICITAÇÃO.
18.17.4. O prazo para encaminhamento dos documentos solicitados poderá ser prorrogado por
indicado nos DADOS DA LICITAÇÃO, sendo que tal pedido deverá ser realizado dentro do prazo
concedido.
18.17.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
18.17.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
18.17.7. Nos itens não exclusivos, as microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo Sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
18.17.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
18.17.9. As certidões que omitirem o prazo de validade serão entendidas como validas pelo período
de 90 (noventa) dias corridos, a contar de sua emissão.
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18.17.10. O(A) Pregoeiro(a), antes de se manifestar com relação aos Documentos de Classificação e
Habilitação das licitantes participantes do Certame, poderá solicitar parecer técnico do Órgão
Requisitante ou ainda, de Pessoas Físicas ou Jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
19. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
19.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo indicado no
DADOS DA LICITAÇÃO, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a), no Sistema e deverá ser redigida
em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal e conter:
19.1.1. Proposta de Preços, de acordo com modelo apresentado no ANEXO II;
19.1.2. Dados da licitante, tais como: número do pregão, razão social, endereço completo, telefone,
número do CNPJ/MF, endereço eletrônico (e-mail) para contato, e dados bancários para fins de
pagamento (nome e número do banco, número e local da agência, número da conta corrente);
19.1.3. Nome completo do responsável ou representante legal pela assinatura do contrato, números
do CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa/instituição;
19.1.3.1. Havendo alteração do representante legal, a licitante apresentará estas informações
acompanhadas dos documentos necessários, no momento da assinatura do contrato.
19.1.4. Especificações claras e detalhadas, de acordo com as especificações constantes no Termo
de Referência – Anexo I deste Edital;
19.1.5. Indicação do valor unitário e total (4000h/a) da hora-aula, com encargos (item 1) e valor
mensal e total (18 meses) da Coordenação, com encargos (item 2) em algarismo e o valor global
da proposta em algarismo e por extenso, em Real (R$), já incluídos os lucros e todas as despesas
incidentes, essenciais para a prestação dos serviços, objeto deste Pregão, conforme Planilha Descritiva
e Orçamentária constante do APÊNDICE I do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital.
19.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura;
19.1.7. DECLARAÇÃO EXPRESSA do licitante de que está ciente e de acordo com todas as
condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, que nos preços unitários e totais ofertados
estão inclusas as despesas diretas e indiretas, taxas, inclusive de administração, emolumentos e
quaisquer despesas operacionais, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza e lucros necessários à perfeita
execução do objeto, durante todo o período de vigência do contrato, em conformidade com as
condições estabelecidas no Edital do Pregão e seus anexos.
19.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execução do contrato e aplicação de eventual sansão à Contratada, se for o caso;
19.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
19.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e
o valor global em algarismo e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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19.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
19.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
19.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de
outro licitante.
19.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
20. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
20.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decidão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio no Sistema.
20.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
20.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
20.2.2. A falta manifestação motivada do licitante quando à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
20.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões, pelo Sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarazões também pelo Sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
20.3. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do subitem 20.1. importará na decadência desse direito, e o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado
a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
20.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente aos atos insuscetíveis de aproveitamento.
21. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
21.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
21.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação em que serão
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repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
21.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não cimprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
21.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
21.2.1. A convocação se dará por meio do Sistema eletrônico, através do “chat”, e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
21.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
22. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
22.1. Não havendo manifestação de recurso, o(a) Pregoeiro(a) estará autorizado a adjudicar o objeto
da licitação à proponente vencedora e submeterá o processo à apreciação da Autoridade Competente
que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.
22.2. Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à Autoridade Competente a
adjudicação e homologação da licitação.
22.3. A Autoridade Competente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público,
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante
ato escrito e fundamentado.
22.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
22.4.1. A anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
22.4.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento equivalente,
ressalvado, ainda, o dispositivo citado no subitem anterior.
23. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
23.1. As regras sobre a Garantia de Execução estão previstas no item 16 do Termo de Referência
– Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
24. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
24.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), dentro
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas.
24.1.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
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do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo
para assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
24.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
24.3. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de
Nota de Empenho. Para maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura Municipal
de
São
Luís
no
sítio
eletrônico
www.saoluis.ma.gov.br
ou
pelo
e_mail:
cfornecedorcpl@gmail.com ou pelo telefone (98) 9238-6679, nos horários de segunda – feira à
quinta – feira das 08h:00min às 18h:00min e sexta – feira das 08h:00mim às 13h:00min.
24.4. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa/instituição,
implica no reconhecimento de que:
24.4.1. Referida Nota está substituído o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida
as disposições da Lei nº 8.666/1993;
24.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
24.4.3. A contratada reconhece que a hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78
da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma
Lei.
24.5. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
25. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
25.1. As regras acerca do reajustamento do valor contratual são as estabelecidas no Projeto Básico –
Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
26. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
26.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto
Básico – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
27.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico – Anexo I
e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
28. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
28.1. As regras acerca do pagamento estão previstas no Projeto Básico – Anexo I e na Minuta de
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Contrato – Anexo IV, deste Edital.
29. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
29.1. As sanções administrativas por atos praticados no decorrer da execução contratual estão
previstas no Projeto Básico – Anexo I e na Minuta de Contrato – Anexo IV, deste Edital.
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Sistema eletrônico.
30.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
30.3. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
30.4. É facultado o(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação, salvo na hipótese do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
30.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.
30.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
30.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.
30.7. A sessão pública do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa administrativamente, mediante
comunicado do(a) Pregoeiro(a), no qual informará a nova data e horário previstos para abertura da
sessão.
30.8. EM CASO DE DIVERGÊNCIA OU DÚVIDA ENTRE DISPOSIÇÕES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS OU DEMAIS PEÇAS QUE COMPÕEM O PROCESSO, PREVALECERÁ AS DESTE
EDITAL.
30.9. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra
forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.
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30.10. A licitante deverá consignar para proposta ou lance, na forma expressa do Sistema eletrônico,
o valor com no máximo duas casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já considerados
e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foto da Comarca de
São Luís – MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís – MA, 13 de setembro de 2022.

Flávia Vieira dos Santos Nunes
Pregoeira da CPL/PMSL/MA
Portaria nº 010/2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022 – CPL/PMSLMA - REPUBLICAÇÃO
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA
DE ATÉ 4000h DE CAPACITAÇÕES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – PEC DA
ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL - EGGEM, COMO ETAPA DA EFETIVAÇÃO DA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

São Luís
2022
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TERMO DE REFERÊNCIA

(

1
1.1
1.2

( X ) Serviço

(

) Material

) Consultoria

( X ) Capacitação

IDENTIFICAÇÃO
Número do Termo de Referência (TR): 05/2022 – Versão Corrigida
Dados da CONTRATANTE
Entidade:
Prefeitura Municipal de São Luís - PMSL
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN
Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM
Endereço: Rua das Sucupiras nº 27, Q.49, Renascença, São Luís – Maranhão. CEP: 65075-440

1.3 Objeto do Termo de Referência
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO SOB DEMANDA DE
ATÉ 4000h DE CAPACITAÇÕES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – PEC DA
ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL - EGGEM, COMO ETAPA DA EFETIVAÇÃO DA
POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
2

DO OBJETO

2.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada
na prestação de serviços de capacitação, para atender as necessidades desta Escola de Governo e
Gestão Municipal – EGGEM na execução sob demanda de até 4.000 (quatro mil) horas de
capacitações, no Programa de Educação Continuada – PEC – EGGEM para a efetivação da Política
de Valorização do Servidor Público Municipal de São Luís.
2.2 O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum com a finalidade de capacitar os
servidores públicos municipais de São Luís fomentando seu crescimento contínuo, com foco no seu
aprimoramento profissional e na evolução de suas habilidades e capacidades técnicas, emocionais e
comportamentais conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
3

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 A descrição do objeto, as especificações técnicas, serão apresentadas a seguir e os quantitativos
serão discriminados também no APÊNDICE I deste Termo de Referência.
Para o desenvolvimento do Programa de Educação Continuada que integra a Política de Valorização
do Servidor Público Municipal São Luís, no período de 18 meses projetou-se a execução de 4.000
(quatro mil) horas de capacitação, estruturadas em 142 turmas, com previsão de 5.680 *capacitações
(vagas) na AÇÃO PROGRAMÁTICA – Educação Continuada de Recursos Humanos da Prefeitura de
São Luís, cuja especificação encontra-se a seguir demonstrada com seu detalhamento no APÊNDICE
II, que integra o presente Termo de Referência independentemente de transcrição.
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Ação Programática

EDUCAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS
Objetiva atender às necessidades e características específicas dos Órgãos/Secretarias no que diz
respeito ao aprimoramento contínuo do Quadro de Recursos Humanos da Administração Pública
Municipal, com a oferta regular e aberta de capacitações, como também, capacitar os servidores
públicos a partir das solicitações de ações específicas provenientes dos gestores dos diversos órgãos
e entes da administração pública municipal, com vistas à melhoria dos níveis de desempenho, da
gestão e da execução das políticas públicas, bem como, a plena satisfação dos cidadãos, atendendo
às necessidades de renovação e atualização permanente de aprendizagem dos servidores públicos
municipais.
3.2.1

Linha de Atuação 1

FORMAÇÃO DE GESTORES E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Especificação: promoção de cursos, palestras, oficinas, treinamentos, dentre outros eventos de curta,
média e longa duração, tendo em vista a orientação e a sistematização do planejamento das
capacitações, o aprimoramento e a atualização de conhecimentos e o desenvolvimento de
competências nos níveis Gerencial, Técnico, Administrativo e Operacional, em consonância com as
necessidades evidenciadas pelos Órgãos Municipais;
Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: liderança, negociação, sistematização,
planejamento, tecnologias, gestão de tempo e recurso, gestão estratégica em comunicação
institucional, empreendedorismo, criatividade, trabalho em equipe, cultura da qualidade na prestação
de serviços, métodos e técnicas de negociação, orçamento, planejamento entre outras habilidades que
possibilitem o desenvolvimento profissional dos segmentos que compõe a área administrativa do
serviço público.
Público-Alvo: Servidores Públicos Municipais.

* capacitações: no contexto, capacitações significa o número de vagas ofertadas, não podendo usar
a nomenclatura alunos, porque um mesmo aluno pode participar de diversas ações/eventos, também
não pode ser usado o termo certificações, porque nem todos que participam são aprovados ou
concluem as ações.
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Linha de Atuação 2
EVENTOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E CULTURAIS

Especificação: Realização de workshops, fóruns, mesa redonda, grupos de estudo, palestras,
congressos, seminários, webinários, dentre outras atividades similares de curta duração que visem
aprimorar as relações interpessoais, a autoestima, a competência, o autoconhecimento, o
conhecimento do papel do servidor público municipal, a conscientização da necessidade de se
atualizar, entre outros aspectos que favorecem a melhoria do ser humano, implicando na melhoria do
seu papel enquanto agente público e peça fundamental da engrenagem administrativa. Esses eventos
poderão compor a programação da EGGEM, assim como, atender às solicitações dos dirigentes dos
Órgãos Municipais visando a melhoria das relações interpessoais e extra pessoais e o conhecimento
macro dos processos, bem como, promover espaço de atualização e interação sobre determinados
temas comuns e/ou específicos.
Competências e Habilidades a serem desenvolvidas: visão coerente do ambiente administrativo
como um todo, em todos os níveis, buscando a satisfação no desempenho das rotinas através do
conhecimento das possibilidades de melhoria dos processos de trabalho, resultados e cultura da
qualidade na prestação de serviços, valorização das etapas e funções.
Público-Alvo: Servidores Públicos Municipais.
3.2.3 As duas Linhas de Atuação serão planejadas, desenvolvidas, solicitadas e, executadas como:
a) Programação Aberta da EGGEM consiste na oferta de grupos de ações de capacitação,
planejadas pela equipe técnica da Escola, mediante:




pesquisas realizadas nos sites das maiores e bem-conceituadas escolas de governo do
país;
observação das tendências no cenário atual da gestão pública e;
pesquisas aplicadas aos servidores e gestores públicos municipais de são luís.

A referida Programação é divulgada pela EGGEM, e as suas inscrições são disponibilizadas
de forma ampla aos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Luís, no Site da EGGEM.
b) Demandas Específicas são solicitações de ações específicas dos gestores dos diversos
órgãos da Administração Pública Municipal, apresentadas à Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento- SEPLAN que encaminha à EGGEM para análise pela equipe técnica e aprovação
pelo gestor da Escola de Governo. Em seguida a referida equipe realiza o planejamento articulando os
detalhes diretamente com o representante do órgão demandante da ação.

4

DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 A presente contratação adotará como regime de execução, a Empreitada por Preço Unitário do
serviço por preço certo (art. 6º, VIII, “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93).

5

DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
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A Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM foi instituída através da Lei Nº.
4.497/2005 em seu Art. 16, e integra a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN).
Sua estrutura e atribuições foram reorganizadas por meio da Lei Nº. 4.879/2007, Art. 20 que estabelece como
responsabilidade precípua, a promoção de ações e eventos de capacitação, com a finalidade de aprimorar o
Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Executivo do Município de São Luís em conformidade com o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, os princípios norteadores da
Política Municipal de Capacitação dos Servidores Públicos da Prefeitura de São Luís, e com o Plano
de Governo da Gestão 2021-2024 cujo titular é o Prefeito de São Luís, Eduardo Braide (Item 19, p.28).
A exigência por servidores mais capacitados e motivados constitui-se em uma necessidade
da gestão pública, uma vez que o aprimoramento constante e a aquisição de novas aprendizagens
podem garantir aos servidores, ferramentas para exercerem os serviços públicos com qualidade,
eficiência e eficácia. Essa necessidade é atribuída ao processo de transformação da Área de Gestão
de Pessoas, devido às modificações sofridas por todos os setores da sociedade, obrigando as
organizações a renovarem continuamente, seus conceitos e a exigirem dos seus servidores maior
responsabilidade, transparência e comprometimento.
No sentido de atender à essa exigência de capacitar os servidores, a Escola de Governo e
Gestão Municipal- EGGEM elaborou e tem executado o Programa de Educação Continuada – PEC,
que constitui um dos principais instrumentos de desenvolvimento dos Recursos Humanos da
Administração Pública Municipal de São Luís, contribuindo através da oferta de projetos, ações e
eventos de capacitações, tecnicamente estruturados para a melhoria dos serviços prestados à
sociedade ludovicense.
Esses projetos abrangem um conjunto de ações, que se utilizam de técnicas e instrumentos
educacionais que permitem a continuidade do processo de capacitação dos servidores públicos
municipais de São Luís, possibilitando seu desenvolvimento e adequação às necessidades
institucionais com permanente atualização e foco nas melhorias efetivas por meio da ampliação da
oferta de capacitação aberta a todos os servidores, consubstanciada também, no atendimento ao
expressivo número de solicitações de cursos e demais eventos apresentadas a esta Escola pelos
gestores dos diversos órgãos e entes da administração pública municipal de São Luís, através da
formulação das Demandas Específicas.
O PEC foi planejado com as seguintes diretrizes: atualização dos conhecimentos e melhoria
de competências técnicas, profissionais e atitudinais na execução das atividades institucionais. Estas
diretrizes visam potencializar o desempenho individual e coletivo além de promover o desenvolvimento
humano, profissional e institucional, que serão alcançadas por meio da participação dos servidores em
ações que lhes ofereçam o conteúdo necessário à consecução dos objetivos e metas institucionais, sem
perder de vista a assistência e a qualidade de vida do trabalhador.
Nesse sentido, o PEC é executado através de um conjunto de ações pedagógicas, presenciais,
remotas ou híbridas, vinculadas ao planejamento institucional que visam promover de forma continuada, o
desenvolvimento integral dos servidores para que melhor desempenhem suas atividades. Sua filosofia está
consolidada na assertiva de que a preocupação com a gestão dos Recursos Humanos, expressa na
informação e no conhecimento constitui uma singular estratégia da Administração Pública, considerando
que o capital intelectual é uma riqueza organizacional e que são as pessoas que tornam visíveis os
resultados de qualquer ação positiva.
A execução do Programa de Educação Continuada- PEC como aplicação da Política de
Valorização do Servidor Público Municipal justifica-se pela importância conferida pela Prefeitura de São Luís
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aos Recursos Humanos, uma vez que, a sua razão é a excelência no atendimento público ao cidadão
ludovicense e foco no desenvolvimento do servidor público municipal, que além de cidadão, é o elo entre o
governo e a comunidade.
Justifica-se a necessidade do agrupamento dos itens de capacitação e coordenação em grupo
único, visando garantir uma melhor operacionalização dos serviços, o que não restringe e não prejudica
a competitividade, diminuindo, ainda, o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratação.
6

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

6.1

Serviço comum, continuado a ser contratado mediante procedimento licitatório.

A prestação dos serviços a serem contratados não gera vínculo empregatício entre os
empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

7

DA VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

7.1 Tendo em vista o correto dimensionamento e elaboração da Proposta, o licitante poderá realizar
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h.
7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
7.2.1 O licitante ou o seu representante legal, deverá agendar previamente (com o mínimo 48h de
antecedência), no seguinte E-mail: eggem.projetos@gmail.com e aguardar a confirmação. Recebendo a
confirmação da vistoria, o licitante, ou o seu representante legal deverão estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela pessoa
jurídica comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
7.3 Por ocasião da vistoria, poderá ser entregue CD-ROM ao licitante, ou ao seu representante
legal, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao
objeto da licitação, contidas neste Termo de Referência.
7.4 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
7.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
8

DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

8.1.1 A execução do objeto deste Termo de Referência ocorrerá no período de 18(dezoito)
meses, nas modalidades presencial (nas instalações da Escola de Governo e Gestão Municipal EGGEM), EAD (remoto) ou híbrido, a critério da EGGEM, utilizando quando necessário, seus
próprios recursos, ferramentas e equipamentos multimídias conforme disposto a seguir.
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8.1.1.1 A ferramenta a ser utilizada nas aulas remotas ou híbridas é de responsabilidade da
CONTRATANTE, entretanto, a organização e adaptação das aulas para essa ferramenta compete
ao Coordenador do Programa, a ser disponibilizado pela CONTRATADA.
8.1.1.2 Todas as ações presenciais serão realizadas nas instalações da EGGEM, na cidade de
São Luís do Maranhão.
8.1.1.3 O início da execução fica condicionado à Assinatura do Contrato e, de acordo com as
solicitações de ações de capacitação enviadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA juntamente
com as fichas de apresentação de cada uma das ações solicitadas.
8.1.2 A CONTRATANTE irá fornecer à CONTRATADA no início da vigência do Contrato, arquivos
em formato PDF contendo os seguintes documentos:
a) Manual de Procedimentos da EGGEM Edição Revista e atualizada 2022;
b) Manual de Identidade Visual da Secretaria Municipal de Comunicação de São Luís.
c) Modelos de Instrumentos Padrões a serem utilizados por seus instrutores:
i.
do Plano de Ensino;
ii.
da Apostila e/ou Apresentação de Slides e
iii.
do Relatório de Ação;
8.1.3
O Cronograma de Execução da Ação Programática estabelecido no APÊNDICE II do
presente instrumento será fornecido detalhadamente à CONTRATADA da seguinte forma:
8.1.3.1 Programação Aberta da EGGEM: elaborada gradativamente pela equipe técnica desta
Escola de Governo, conforme subitem 3.2.3 deste Instrumento e apresentada por etapa à
CONTRATADA, a cada bimestre, trimestre ou quadrimestre durante a Vigência do Contrato, de acordo
com a necessidade e o interesse da Administração Pública Municipal para nortear a execução das
ações ofertadas regularmente por esta Escola de Governo a todos os servidores da administração
pública municipal de São Luís.
Nesse sentido, serão encaminhadas à CONTRATADA, solicitações formais de grupos de
ações, com suas respectivas fichas de apresentação, com a antecedência mínima de 20 dias do início
da primeira ação do grupo de ações solicitadas, para que a CONTRATADA acione seus instrutores e
apresente à CONTRATANTE, as devidas comprovações dos títulos e experiência que requer cada
ação a ser executada conforme será descrito nos subitens 8.1.5 e 8.1.6.
8.1.3.2 Demandas Específicas são solicitações de ações específicas de órgão ou grupos de órgãos da
Administração Municipal de São Luís. Essas ações deverão ser realizadas paulatinamente à Programação
Aberta da EGGEM, e sua execução será solicitada igualmente à CONTRATADA, por ação ou grupos de
ações, com suas respectivas Fichas de Apresentação, resguardando o mínimo de 15 dias de antecedência
do início do primeiro curso ora solicitado, para que a CONTRATADA acione seus instrutores e comprove
seus títulos e experiência requeridos para cada capacitação, conforme estabelecem os subitens 8.1.4 e
8.1.5.
8.1.4 A CONTRATADA deverá comprovar à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 12 dias
corridos do início das ações, que seus instrutores tenham concluído no mínimo, uma Graduação e uma
Pós-graduação, devendo pelo menos um desses dois títulos apresentados, ser na área foco ou área
afim do Curso que irá ministrar e, caso nenhum dos dois títulos apresentados seja na referida área ou
área afim, que seja comprovada a experiência mínima de 200h cumulativas de ministração de
capacitação na área foco, ou área afim do Curso que o instrutor irá ministrar.
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8.1.5 A CONTRATADA deverá disponibilizar por 6h/dia, em jornada semanal de 30h, de segunda a
sexta-feira, na Escola de Governo e Gestão Municipal- durante a vigência do Contrato, 1(hum)
profissional para atuar como Coordenador do Programa, com formação superior, conhecimento formal
em: gestão de projetos educacionais, metodologias ágeis, LGPD; domínio em Excel e no manuseio de
plataformas e ferramentas de ensino remoto, e experiência comprovada de no mínimo, 6 meses em
acompanhamento de programas e projetos educacionais presenciais e em EAD.
O referido Coordenador será responsável pela interlocução da CONTRATADA junto a
CONTRATANTE como também, pela comunicação, orientação e controle da carga-horária e
desempenho dos instrutores da CONTRATADA, acompanhamento/monitoramento e cumprimento dos
prazos das ações de capacitação, orientação e supervisão da padronização do material instrucional/
pedagógico elaborado pelos instrutores e/ou palestrantes (apostilas em formato PDF e/ou slides em
formato PPT, com marcas da Gestão Municipal), adequação, organização e inclusão de eventos de
capacitação na plataforma de ensino remoto disponibilizada pela CONTRATANTE, digitalização e
organização digital dos dossiês dos eventos por turma, garantia da segurança dos dados (LGPD), e
elaboração dos relatórios parciais e final.
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE, com a antecedência
mínima de 10 dias do início das ações de capacitação que irá executar, os arquivos em formato PDF
do Plano de Ensino e a Minuta da Apostila e/ou Slides produzidos pelos seus instrutores.
9

DA GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

9.1. A Gestão do Contrato será realizada pela Comissão de Fiscalização que será composta por 3
(três) servidores da Administração Pública Municipal, designados pela CONTRATANTE. O critério de
medição e pagamento está descrito no item 13.
10

DAS OBRIGAÇÕES

Além de outras, estabelecidas na legislação aplicável, são obrigações:
10.1 Da CONTRATANTE:
10.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta.
10.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pela comissão de fiscalização
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como, o
nome dos empregados da CONTRATADA eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
10.1.3 Notificar a CONTRATADA por escrito sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no decorrer da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
10.1.4 Pagar à CONTRATADA, o valor resultante da prestação dos serviços realizados, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
10.1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal da CONTRATADA, no
que couber.
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Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
I
Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados.
II
Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA.
III
Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.
IV
Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.

10.1.7 Fornecer à CONTRATADA, informações e instrumentos necessários ao desenvolvimento dos
serviços objeto do Contrato, por meio do envio de arquivos em formato PDF contendo os seguintes
documentos:
a) Manual de Procedimentos da EGGEM;
b) Modelo do Plano de Ensino (para ser preenchido pelo instrutor);
c) Modelo da Apostila e/ou Apresentação de Slides (para ser preenchido pelo instrutor);
d) Modelo de Relatório de Ação (para ser preenchido pelo instrutor).
10.1.8
Solicitar formalmente, à CONTRATADA, a realização das ações/eventos de capacitação com o
mínimo de 20 dias de antecedência do seu início (data programada para iniciar a primeira ação do grupo de
ações solicitadas) fornecendo também, a ficha de apresentação de cada ação, contendo informações como:
Tipo, Título da Ação de Capacitação, Modalidade de Ensino, Carga-horária, Período, Dias, Horário,
Conteúdo Programático e Número de Participantes.
10.1.9 Cientificar o setor competente da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela CONTRATADA.
10.1.10 Arquivar, dentre outros documentos, Solicitações e Ofícios expedidos e recebidos, Termos de
Recebimento, Fichas de Apresentação de Ações, Contratos e Aditamentos, Relatórios Parciais de
recebimento de serviços, Publicações da Imprensa Oficial e notificações expedidas.
10.1.11 Fornecer à CONTRATADA, os seguintes instrumentos das ações realizadas por turma:
a) listas de participantes e/ou frequências,
b) print’s e/ou fotos legendados das ações,
c) gráficos das avaliações realizadas pelos alunos sobre as ações que participarem.
10.1.12 Conferir solicitações de pagamentos com seus respectivos anexos e promover os pagamentos
dentro do prazo estipulado, desde que sejam comprovadas pela CONTRATADA, as ações realizadas
e que tenham sido cumpridas satisfatoriamente atendendo às condições contratuais.
10.2 Da CONTRATADA:
10.2.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua Proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
10.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela Comissão de Fiscalização do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
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defeitos ou incorreções resultantes da má execução.
10.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como, por
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade.
10.2.4 Utilizar empregados habilitados aos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas, critérios e determinações em vigor.
10.2.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE.
10.2.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.
10.2.7
Comunicar à Comissão de Fiscalização do Contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
10.2.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como, aos
documentos relativos à execução do objeto.
10.2.9 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
10.2.10 Promover o bom uso, o desligamento e a devolução dos equipamentos e recursos da
CONTRATANTE utilizados na execução dos serviços ao final de cada ação, durante a vigência do Contrato.
10.2.11 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência,
no prazo determinado.
10.2.12 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos de execução que fujam às especificações deste Termo de Referência.
10.2.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10.2.14 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.2.15 Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.
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10.2.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato,
especialmente no que diz respeito aos servidores públicos municipais que participarão como alunos das
ações de capacitação, resguardando-lhes o direito à privacidade dos dados pessoais conforme estabelece
a Lei nº 13.709, de 08/ 2018.que começou a vigorar em 08/2020.
10.2.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2.18

Cumprir, além dos postulados legais vigentes, as normas de segurança da CONTRATANTE.

10.2.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
10.2.20 Solicitar formalmente à CONTRATANTE, o pagamento das Ações de Capacitação
demandadas e concluídas, em grupos mínimos de 4 (quatro) ações, por meio de Ofício, Relatórios
Parciais numerados progressivamente, Nota Fiscal relativa aos serviços executados, colocando em
anexo, as fichas de apresentação e planos de ensino das ações concluídas, relatórios dos instrutores,
e os instrumentos comprobatórios de conclusão das ações fornecidos pela CONTRATANTE (print’s
e/ou fotos, lista de presença e/ou frequência, avaliação realizada pelo aluno e gráficos de avaliações).
11

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o seu perfeito
cumprimento. O controle e a fiscalização do Contrato serão exercidos por 3 (três) representantes da
Administração Pública Municipal designados pela CONTRATANTE, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993.
11.2
A CONTRATANTE designará através de Portaria Publicada na Imprensa Oficial do Município
de São Luís, uma Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato, composta por 03 (três)
servidores lotados na Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM para acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato.
11.3 Os representantes designados pela CONTRATANTE devem possuir qualificação para exercer o
controle e a fiscalização da execução dos serviços objeto do Contrato. A verificação da adequação da
prestação dos serviços será realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
11.4 O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.6 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão realizadas de forma
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preventiva, rotineira e sistemática, sendo exercida pela Comissão de Fiscalização, desde que, no
exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume
de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
11.7 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados.
11.8 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pela Comissão de Fiscalização, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador de serviços.
11.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como, quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores (gráficos de avaliação de ação), além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
11.10 A Comissão de Fiscalização poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.
11.11 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no APÊNDICE VIII da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
12

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1
A emissão da Nota Fiscal deve ser precedida da conclusão de no mínimo 4 (quatro) ações de
capacitação, nos termos abaixo.
12.2
Para ocorrer o adimplemento dos serviços à medida que forem executados, a CONTRATADA
deverá enviar à CONTRATANTE, ofício solicitando o pagamento, com os seguintes ANEXOS:
12.2.1

Nota Fiscal relativa às ações concluídas (no mínimo 4 quatro ações conclusas/NF).

12.2.2 Relatório Parcial (numerado progressivamente) apresentando a síntese, o relato e a
comprovação das ações concluídas.
12.2.3

Dossiê de cada uma das ações realizadas contendo:

a) Solicitação de Ações expedida pela CONTRATANTE;
b) Ficha de Apresentação por ação;
c) Plano de Ensino por ação (elaborado pelo instrutor);
d) Relatórios de Conclusão de Ação (elaborado pelo instrutor);
e) Listas de Presença e /ou Frequências (organizador.: Coordenador do Programa);
f) Print’s e/ou Fotos legendadas das Ações, (responsável: Coordenador do Programa).
g) Avaliações das Ações de Capacitação (respondidas pelos alunos sobre a ação).
12.3 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela CONTRATADA e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
Página 41 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

12.4 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas;
12.5 Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
12.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
12.7 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta apresentada pela CONTRATADA,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização do
Contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
13

DO PAGAMENTO

13.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal atestada pela Comissão de Fiscalização.
13.2 A emissão da Nota Fiscal será precedida da conclusão do serviço a que se refere, conforme este
Termo de Referência.
13.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
27 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3.1
Constatando-se, junto aos sites eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, deverão ser tomadas as providências de acordo com a legislação vigente.
13.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
13.4.1 O prazo de validade;
13.4.2.

A data da emissão;

13.4.3 Os dados do Contrato e do órgão CONTRATANTE;
13.4.4 O período de prestação dos serviços apresentados na NF
13.4.5 O valor a pagar;
13.4.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
13.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da referida
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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13.6 Nos termos do item 1, do APÊNDICE VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA.
13.6.1 Não produziu os resultados acordados.
13.6.2 Deixou de executar as atividades CONTRATADA, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida.
13.6.3 Deixou de utilizar recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
13.6.4 Será considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
13.7 Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta aos sites eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no Edital.
13.8 Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
13.9 Previamente à emissão da Nota de Empenho e a cada pagamento, a CONTRATADA deverá
realizar consulta ao Cadastro de Fornecedores para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com a Administração.
13.10 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá
comunicar ao setor responsável quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como, quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir
o recebimento de seus créditos.
13.11 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
13.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação de fiscal, social
e trabalhista.
13.13 Será rescindido o Contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente com o Município
de São Luís/MA, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
13.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do APÊNDICE XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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14
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário, servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.
15
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I =
Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = (6 / 100 ) I = 0,00016438 TX =
Percentual da taxa anual = 6% 365 16. DO REAJUSTE.
15.1 preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
15.1.1 Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 12 meses, aplicando-se Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC ou Índice que seja mais vantajoso à Administração Pública exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
15.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
15.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
Memória de Cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
15.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
15.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.
15.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
15.7 O reajuste será realizado por Apostilamento.
16

DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. Com o fito de comprovar que o licitante tem condições de cumprir as obrigações assumidas na
assinatura do contrato haverá exigência de garantia contratual da execução, na forma abaixo descrita:
16.1.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº
8.666, de 1993, com validade durante a execução do Contrato e por 90 (noventa) dias após o término
da vigência contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato.
16.2 No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA apresentar comprovante de
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garantia ou fiança bancária.
16.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 6% (seis por
cento).
16.2.2 O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
16.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do APÊNDICE VII-F da IN
SEGES/MP nº 5/2017.
16.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas.
16.4.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do Contrato.
16.4.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
16.4.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
16.5 a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
16.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica
da CONTRATANTE a ser indicada, com correção monetária.
16.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos.
16.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
16.9 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
16.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
16.11 A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
16.12 Será considerada extinta a GARANTIA:
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16.12.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato.
16.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato, caso a Administração não
comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme
estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do APÊNDICE VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
16.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
17

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

17.1 Declaração, Certidão ou Atestado de Capacidade Técnica expedido (a) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que prestou ou está prestando serviços em características, quantidade
(concluídos no mínimo 2.000h de capacitação) e prazos compatíveis com o objeto de que trata este
instrumento, ou com o item pertinente.
17.1.1
Para fins da comprovação de que trata o subitem acima, a Declaração, Certidão ou Atestado de
Capacidade Técnica, deverá dizer respeito a serviços executados com as seguintes características
mínimas:
17.1.1.1 que prestou serviços com as mesmas características do objeto deste instrumento, na quantidade
mínima estabelecida no subitem 17.1, de 2.000h de capacitação.
17.2 que os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômico
principal ou secundária especificadas no Contrato Social vigente.
17.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do Contrato a que se refere ou, se
decorrido pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser recrutado em prazo
inferior, conforme item 10.8 do APÊNDICE VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.
17.4 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
de diferentes atestados de serviços (desde que com características iguais ou similares ao objeto deste
instrumento) executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação
de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do APÊNDICE VII-A
da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
17.5 O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ, endereço
completo, identificação do licitante e descrição clara dos serviços prestados, devendo ser assinado por seus
sócios ou diretores ou administradores ou procuradores ou gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função e contato.
17.6 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em
desacordo com as exigências deste Instrumento.
18

DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

18.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
com data não excedente a 90 (noventa) dias consecutivos anteriores a data de apresentação da
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documentação de habilitação, salvo se a mesma trouxer consignado o seu prazo de validade.
18.1.1 No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da
Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda comprovar todos os
demais requisitos de habilitação.
18.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação financeira da empresa/instituição, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da Proposta.
18.2.1
No caso de empresa/instituição constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
18.2.2

É admissível o Balanço Intermediário, se decorrer de Lei ou Contrato/Estatuto social.

18.2.3
Comprovação da boa situação financeira da empresa/instituição mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes formulas: LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante +
Passivo Não Circulante SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Não Circulante LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante.
18.2.4
As empresas/instituições, que apresentarem índice inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LG), deverão comprovar Capital
Social Mínimo ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item
pertinente.
19

DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

19.1 O custo estimado da contratação é de R$807.698,13 (oitocentos e sete mil, seiscentos e noventa e
oito reais e treze centavos).
20

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1 A despesa orçamentária da execução deste Contrato para o exercício de 2022-2023, no valor de
R$807.698,13 (oitocentos e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e treze centavos) e correrá conforme
a seguinte classificação:
Recursos Próprios:
Projeto/Atividade: 219030412804052332;
Elemento de Despesa: Gestão/Unidade: SEPLAN/EGGEM,
Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
Fonte: 120, Ficha 07.
21

DA VIGÊNCIA

21.1 A vigência deste instrumento será de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua assinatura, tendo
sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato no Diário Oficial do Município, que
será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto Federal nº
Página 47 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

10.024/2019. PARA SERVIÇOS CONTINUADOS.
21.2 O presente Contrato poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta)
meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e autorizado
formalmente pela autoridade competente:
21.2.1 Os serviços tenham sido prestados regularmente;
21.2.2 A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços;
21.2.3 O valor do Contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
21.2.4 A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.
22

DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

22.1 A execução dos serviços iniciará a partir da assinatura do CONTRATO, na forma que segue:
22.2 O prazo de execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, com início a partir da data de
assinatura do Contrato.
23

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1 As penalidades administrativas aplicáveis à CONTRATADA são aquelas previstas na Minuta do
Contrato, conforme art. 3º, XIV, “g”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 e art. 3º,
XI, “g”, do Decreto Federal nº 10.024/2019, art. 7º da Lei 10.520/2002 c/c arts. 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.
24

DOS APÊNDICES
Integram este Termo de Referência:
APÊNDICE I – PLANILHA DESCRITIVA E ORÇAMENTÁRIA.
APÊNDICE II – AÇÃO PROGRAMÁTICA
APÊNDICE III – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
APÊNDICE IV – MAPA DE PREÇOS
25

DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE
Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº. 8.666 de 21/06/93.

Solicito Aprovação deste Termo de Referência.
Assinatura e Carimbo do Solicitante

Diretor da Escola de Governo e Gestão Municipal
EGGEM

Aprovo este Termo de Referência nos Termos da Lei.
Assinatura e Carimbo do Ordenador de Despesa

Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento
SEPLAN
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APÊNDICE I
I
ITEM

1.CAPACITAÇÃO

2.COORDENAÇÃO

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

U
QUANT.

Q
VALOR
UNITÁRIO
(
ESTIMADO

hora-aula

4000h

R$183,95

R$ 735.800,00

mês

18
meses

R$3.994,34

R$ 71.898,13

UNIDADE DE
MEDIDA

Instrutores com no mínimo, uma
Graduação e uma Pós-graduação,
devendo pelo menos um desses dois
títulos apresentados ser na área foco
ou área afim do Curso que irá ministrar
e, caso nenhum dos dois títulos
H
apresentados seja na referida área ou
área afim, que seja comprovada a
experiência
mínima
de
200h
cumulativas em ministração de
capacitação na área foco, ou área afim
do Curso que o instrutor irá ministrar.
profissional com formação superior
(Graduação), conhecimento formal em
gestão de projetos educacionais,
metodologias ágeis, LGPD, domínio
~
em Excel e experiência comprovada de
no
mínimo
6
meses
em
acompanhamento de programas e
projetos educacionais.

VALOR GLOBAL ESTIMADO

V
VALOR
TOTAL
ESTIMADO

R$ 807.698,13
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APÊNDICE II
AÇÃO PROGRAMÁTICA

AÇÃO PROGRAMÁTICA
Educação Continuada dos Recursos Humanos da Prefeitura de São Luís
LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e Capacitação do
Administrativo

Pessoal Técnico

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos e Culturais sob demandas
específicas das Secretarias/Órgãos da PMSL
CARGA HORÁRIA TOTAL

CARGA
HORÁRIA
3.960 horas

40 horas
4000 horas

Matriz de Conteúdos que podem ser usados na Ação Programática:
✓

Captação de Recursos Financeiros

✓

Cerimonial e Protocolo

✓

Coaching no Serviço Público

✓

Comunicação Interpessoal e Relações no Trabalho

✓

Contabilidade Aplicada ao Setor Público

✓

Contratação: Direta, Dispensa e Inexigibilidade

✓

Controle Interno e Prestação de Contas

✓

Direito Administrativo no Âmbito Municipal

✓

Direito Tributário Aplicado ao Município

✓

Educação Financeira

✓

Elaboração de Editais

✓

Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referências

✓

Elaboração de Relatórios

✓

Excel Avançado

✓

Excel Básico

✓

Excel Intermediário

✓

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

✓

Formação para Secretárias (os) no Serviço Público

✓

Gerenciamento e Fiscalização de Projetos

✓

Gestão de Contrato Administrativo

✓

Gestão Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação

✓

Governança Coorporativa para o Setor Público

✓

Informática Básica

✓

Inovação na Gestão Pública - Orçamento para Resultados
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✓

Inovação na Gestão Pública - Parcerias e Contratualizações com o Setor Público

✓

Introdução ao Corel Draw

✓

Libras Avançado

✓

Libras Básico

✓

Libras Intermediário

✓

Licitação e Contrato: Pregão Presencial e Eletrônico

✓

Liderança para Resultados – Liderança Estratégica

✓

Marketing: ferramentas e estratégias

✓

Novas Legislações

✓

Oratória: Expressão Verbal e Corporal

✓

Orçamento e Finanças

✓

Planejamento e Gestão Governamental – Monitoramento e Avaliação

✓

Prestação de Contas de Convênios Federais - Operacionalização do OBTV no SICONV

✓

Power BI

✓

SICONV - Plataforma Brasil

✓

Qualidade de Vida no Trabalho - QVT

✓

Redescobrindo Talentos: Desaposentadoria

✓

Word

OBSERVAÇÃO: Cumpre ressaltar que o Rol de Temáticas acima não é exaustivo, pois a EGGEM além de
acompanhar as tendências e mudanças do cenário da administração pública em capacitação de servidores
também atende às demandas específicas que são solicitadas por outras secretarias, demandas essas que não
são passiveis de previsão devido à própria dinâmica da Gestão Pública Municipal.
O Rol de Temáticas, elenca a matriz de assuntos sugeridos para abordagens nas capacitações, podendo ser
desmembrados em sub-assuntos e ainda ter inclusos outros assuntos que não foram previstos de acordo com o
interesse da administração pública municipal de São Luís.
Fonte: Pesquisa de Demandas e Expectativas- EGGEM 2021-2022 aplicada aos servidores públicos municipais
de São Luís, via Internet
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
APÊNDICE III
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
LINHA DE ATUAÇÃO 1: média de 40 alunos e 30 horas aula p/turma
LINHA DE ATUAÇÃO 2: média de 40 alunos e 4 horas aula p/evento

I ETAPA DE EXECUÇÃO
1º TRIMESTRE
AÇÃO PROGRAMÁTICA

Nº DE
TURMAS

NÚMERO DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do Pessoal Técnico Administrativo

20

800

600h

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos
e Culturais

2

80

8h

Total 1

22

880

608h

II ETAPA DE EXECUÇÃO
2º TRIMESTRE
AÇÃO

Nº DE
TURMAS

NÚMERO DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do
Pessoal Técnico Administrativo

14

560

420h

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos
e Culturais

1

40

4h

Total 2

15

600

424h

III ETAPA DE EXECUÇÃO
3º TRIMESTRE
AÇÃO

Nº DE
TURMAS

NÚMERO DE
VAGAS

CARGA
HORÁRIA

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do
Pessoal Técnico Administrativo

14

560

420h

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos
e Culturais

1

40

4h

Total 3

15

600

424h

LINHA DE ATUAÇÃO 1: média de 40 alunos e 30 horas aula p/turma
LINHA DE ATUAÇÃO 2: média de 40 alunos e 4 horas aula p/evento.
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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
IV ETAPA DE EXECUÇÃO
4º TRIMESTRE
AÇÃO

Nº DE
TURMAS

NÚMERO
CARGA
DE VAGAS HORÁRIA

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do Pessoal Técnico Administrativo

30

1200

900h

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

2

80

8h

Total 4

32

1280

908

AÇÃO

Nº DE
TURMAS

NÚMERO
DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do
Pessoal Técnico Administrativo

30

1200

900h

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

2

80

8h

Total 5

32

1280

908

V ETAPA DE EXECUÇÃO
5º TRIMESTRE

VI ETAPA DE EXECUÇÃO
6º TRIMESTRE

AÇÃO

Nº DE
NÚMERO DE CARGA
HORÁRIA
TURMAS
VAGAS
(ações/event (capacitaçõe (hora-aula)
os)
s)

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e
Capacitação do Pessoal Técnico Administrativo

24

960

720

LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos
e Culturais

2

80

8

Total 5

26

1040

728

142

5.680

4.000h

Total Global: 5.680 capacitações
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APÊNDICE IV
MAPA DE PREÇOS
Item 1 - PRO-LABORE INSTRUTOR (hora-aula)
ORD. PRODUTO

FONTE

CONTATO

DATA DA
CONSULTA

VALOR
ESTIMADO
1 HORA-AULA
c/ Encargos
(R$)

VALOR TOTAL
ESTIMADO
4000 HORASAULA
C/Encargos(R$)

1

Hora aula
/Instrutor

PREÇO 1

__

22/06/2022

175,80

703.200,00

2

Hora aula
/Instrutor

PREÇO 2

__

22/06/2022

188,00

752.000,00

3

Hora aula
/Instrutor

PREÇO 3

__

22/06/2022

190,00

760.000,00

4

Hora aula
/Instrutor

PREÇO 4

__

22/06/2022

182,00

728.000,00

183,95

735.800,00

MÉDIA

Item 2 - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA
18 meses X 1 Especialista com experiência comprovada em acompanhamento de programas e projetos
educacionais
TOTAL
DATA DA
FONTE
CONTATO
18 meses
CONSULTA
com os encargos (R$)
PREÇO 1

__

22/06/2022

78.792,52

PREÇO 2

__

22/06/2022

70.200,00

PREÇO 3

__

22/06/2022

72.000,00

PREÇO 4

__

22/06/2022

66.600,00

MÉDIA

71.898,13
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022 – CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
A empresa/instituição _________________________ inscrita no CNPJ/MF nº
_______________com sede na _______________, neste ato representada pelo (a) Srº
____________________________, RG nº ____________ e CPF nº ______________, interessada na
_______________________________, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas
no Termo de Referência, propõe à __________________________, de acordo com esta Proposta
Comercial, nas seguintes condições:
I
ITEM

1.
CAPACITAÇÃO

2.
COORDENAÇÃO

DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA

Instrutores com no mínimo, uma
Graduação e uma Pós-graduação,
devendo pelo menos um desses dois
títulos apresentados ser na área foco ou
H afim do Curso que irá ministrar e,
área
caso nenhum dos dois títulos
apresentados
C
seja na referida área ou
área afim, que seja comprovada a
experiência
mínima
de
200h
cumulativas
em
ministração
de
capacitação na área foco, ou área afim
do Curso que o instrutor irá ministrar.
profissional com formação superior
(Graduação),
conhecimento formal em
~
gestão de projetos educacionais,
metodologias ágeis, LGPD, domínio em
C
Excel e experiência comprovada de no
mínimo 6 meses em acompanhamento
de programas e projetos educacionais.

U
QUANTIDADE

hora-aula

4000h

mês

18 meses

Q
VALOR
UNITÁRIO
(
ESTIMADO

V
VALOR
TOTAL
ESTIMADO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ____________ (___________)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Termo de Referência.
DADOS BANCÁRIOS:
Declaramos:
a) Que expressamente estou ciente e de acordo com todas as condições estabelecidas no presente
Edital e seus anexos, que nos preços unitários e totais ofertados estão inclusas as despesas diretas e
indiretas, taxas, inclusive de administração, emolumentos e quaisquer despesas operacionais, bem
como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, despesas e obrigações
financeiras de qualquer natureza e lucros necessários à perfeita execução do objeto, durante todo o
período de vigência do contrato, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital do Pregão
e seus anexos.
Atenciosamente,
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DADOS DO RESPONSAVEL QUE ASSINARÁ O CONTRATO: nome completo, endereço da
proponente,RG E CPF.
São Luís – MA, ____ de ________ de 2022.

Assinatura: ________________________________
Representante Legal da proponente
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022 – CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO
ANEXO III

MODELO 1
DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA / VISTORIA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 0XX/2022 – CPL/PMSLMA
A ______________ (razão social), inscrita no CNPJ n.º (informar CNPJ), sediada a (informar
endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado e para fins de
participação e habilitação no PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA, declara,
expressamente, que VISITOU as áreas onde serão executados os serviços da licitação em referência
a fim de inspecionar as instalações e realizar vistoria técnica das áreas físicas, obtendo o conhecimento
de todos os detalhes, informações e condições necessárias à elaboração da proposta, de acordo com
o edital e anexos do presente certame.
Local e data.
(nome completo da proponente e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
(nome completo do servidor público da EGGEM responsável por acompanhar a visita, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
_________________________________________________________________________________

MODELO 2
DECLARAÇÃO DE DISPENSA FORMAL DE VISITA/VISTORIA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA

A ____________ (razão social), inscrita no CNPJ n.º (informar CNPJ), sediada a (informar endereço
completo da proponente), por intermédio de seu representante legal infra-assinado e para fins de
participação e habilitação no PREGÃO ELETRÔNICO N° XXX/2022 – CPL/PMSLMA, declara,
expressamente que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos
serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e SE COMPROMETE a prestar
fielmente os serviços constante no edital e seus anexos.
Local e data.
(nome completo da proponente e do seu representante legal, com assinatura
e a devida identificação e qualificação)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2022 – CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO
ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato Administrativo nº **/2022
Processo Administrativo nº 310-66.128/2021

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO – SEPLAN E ************************
PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIALIZADA NAS CAPACITAÇÕES DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA – PEC DA ESCOLA DE
GOVERNO E GESTÃO MUNICIPAL - EGGEM.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF)
sob o nº 06.307.102/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, situada à Rua das Andirobas, nº 26,
Renascença, CEP nº 65.075-040, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato
representada por seu Secretário, Sr. Simão Cirineu Dias, e, de outro lado, ******************************,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° ********************, com sede na
*********************, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
********************, R.G. nº *************, CPF nº *******************, firmam o presente Contrato
Administrativo nº **/2022/SEPLAN, decorrente do *************** n° ***********, formalizado nos autos do
Processo Administrativo nº 310-66.128/2022/SEPLAN, que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/1993 e
demais normas pertinentes à espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços de capacitação, para atender as necessidades desta Escola de Governo e Gestão
Municipal – EGGEM na execução sob demanda de até 4.000 (quatro mil) horas de capacitações, no
Programa de Educação Continuada – PEC – EGGEM para a efetivação da Política de Valorização do
Servidor Público Municipal de São Luís, de acordo com as especificações definidas no Termo de
Referência Nº 05/2022 constante no Anexo I do Edital de licitação em epígrafe e em conformidade com
a proposta apresentada pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO ÚNICO – As demais especificações do objeto estão contidas no Termo de Referência e
seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
1. O valor deste Contrato é de R$ ..................(............................).
1.1. No valor em questão estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
1. O presente Contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei
Complementar nº 126/2006 e alterações, Decreto Municipal nº 53.647/2019 e, subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, a legislação que rege a espécie.
2. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:
a) Edital do Pregão Eletrônico nº ......../.........
b) Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA em ........ de ......... de ........
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
1. A vigência deste instrumento será de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua assinatura, tendo
sua eficácia condicionada à data de sua publicação, mediante extrato no Diário Oficial do Município,
que será providenciada pela CONTRATANTE nos termos do parágrafo único do artigo 61 da Lei
Federal nº 8.666/93 e art. 3º, XIV, “f”, do Decreto Municipal nº 53.647/2019 c/c art. 3º, XI, “f” do Decreto
Federal nº 10.024/2019.
PARÁGRAFO ÚNICO – Este Contrato poderá ser prorrogado por igual período até o limite
estabelecido na Lei nº. 8.666/1993, em seu art. 57, II e de acordo com a necessidade e a critério da
Administração.
CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022/2023, no valor de R$ ................ (...........)
na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: SEPLAN/EGGEM
Fonte: 120
Ficha: 07
Elemento de Despesa: 33.90.39
2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício finaceiro.

Página 59 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
1. A emissão da Nota Fiscal deve ser precedida da conclusão de no mínimo 4 (quatro) ações de
capacitação, nos termos abaixo.
2. Para ocorrer o adimplemento dos serviços à medida que forem executados, a CONTRATADA
deverá enviar à CONTRATANTE, ofício solicitando o pagamento, com os seguintes ANEXOS:
2.1

Nota Fiscal relativa às ações concluídas (no mínimo 4 quatro ações conclusas/NF).

2.2 Relatório Parcial (numerado progressivamente) apresentando a síntese, o relato e a
comprovação das ações concluídas.
2.3

Dossiê de cada uma das ações realizadas contendo:

a) Solicitação de Ações expedida pela CONTRATANTE;
b) Ficha de Apresentação por ação;
c) Plano de Ensino por ação (elaborado pelo instrutor);
d) Relatórios de Conclusão de Ação (elaborado pelo instrutor);
e) Listas de Presença e /ou Frequências (organizador.: Coordenador do Programa);
f) Print’s e/ou Fotos legendadas das Ações, (responsável: Coordenador do Programa).
g) Avaliações das Ações de Capacitação (respondidas pelos alunos sobre a ação).
h)
3
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela CONTRATADA e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.
4
Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas;
5
Comunicar a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
6
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em Contrato e por força das disposições legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
7
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na Proposta apresentada pela CONTRATADA,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Comissão de Fiscalização do
Contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
1

A execução dos serviços iniciará a partir da assinatura do CONTRATO, na forma que segue:

2
O prazo de execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, com início a partir da data de
assinatura do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E FISCALIZAÃO DA EXECUÇÃO
1
O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e técnicas empregados, de forma a assegurar o seu perfeito
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cumprimento. O controle e a fiscalização do Contrato serão exercidos por 3 (três) representantes da
Administração Pública Municipal designados pela CONTRATANTE, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993.
2
A CONTRATANTE designará através de Portaria Publicada na Imprensa Oficial do Município de
São Luís, uma Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato, composta por 03 (três)
servidores lotados na Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM para acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato.
3
Os representantes designados pela CONTRATANTE devem possuir qualificação para exercer o
controle e a fiscalização da execução dos serviços objeto do Contrato. A verificação da adequação da
prestação dos serviços será realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
4
O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
5
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei nº 8.666, de 1993.
6
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemática, sendo exercida pela Comissão de Fiscalização, desde que, no
exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume
de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
7
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados.
8
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível
de conformidade, que poderá ser aceita pela Comissão de Fiscalização, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador de serviços.
9
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como, quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores (gráficos de avaliação de ação), além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
10
A Comissão de Fiscalização poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.
11
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no APÊNDICE VIII da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de ..... (....) dias, contados do recebimento
da Nota Fiscal/Fatura.
1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
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inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666,
de 1993.
1
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal atestada pela Comissão de Fiscalização.
2
A emissão da Nota Fiscal será precedida da conclusão do serviço a que se refere, conforme o
Termo de Referência.
3
A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sites eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
27 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.1 Constatando-se, junto aos sites eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, deverão ser tomadas as providências de acordo com a legislação vigente.
4
O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
4.1

O prazo de validade;

4.2.

A data da emissão;

4.3

Os dados do Contrato e do órgão CONTRATANTE;

4.4

O período de prestação dos serviços apresentados na NF

4.5

O valor a pagar;

4.6

Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da
referida despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
6
Nos termos do item 1, do APÊNDICE VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA.
6.1

Não produziu os resultados acordados.

6.2 Deixou de executar as atividades CONTRATADA, ou não as executou com a qualidade mínima
exigida.
6.3
Deixou de utilizar recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.
6.4
Será considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
7
Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta aos sites eletrônicos oficiais
ou à documentação mencionada no art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no Edital.
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8
Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
CONTRATANTE.
9
Previamente à emissão da Nota de Empenho e a cada pagamento, a CONTRATADA deverá
realizar consulta ao Cadastro de Fornecedores para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com a Administração.
10
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverá comunicar ao setor responsável quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como, quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
11
Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
12
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação de fiscal, social
e trabalhista.
13
Será rescindido o Contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente com o Município
de São Luís/MA, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
CONTRATANTE.
14
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do APÊNDICE XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
15
É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha
em seu quadro societário, servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orçamentárias vigente.
16
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo: EM = Encargos
moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP
= Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =
(TX) I = (6 / 100 ) I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% 365.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO CONTRATO
1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação
das propostas.
1.1. Dentro do prazo de vigência do Contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC ou Índice que seja mais vantajoso à Administração Pública
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
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2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. O reajuste será realizado por apostilamento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DE PREÇOS
1. Os contratantes têm o direito ao equilíbrio econômico financeiro do Contrato, procedendo-e à
REVISÃO do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com
consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no
presente instrumento.
2. A contratada deverá formular ao CONTRATANTE requerimento para revisão do Contrato,
comprovando a ocorrência do aludido fato, acompanhado de planila de custos comparativa a data da
formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, demonstrando a repercussão
financeira sobre o valor pactuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO
1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
1. Com o fito de comprovar que o licitante tem condições de cumprir as obrigações assumidas na
assinatura do Contrato haverá exigência de garantia contratual da execução, na forma abaixo descrita:
1.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do Contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666,
de 1993, com validade durante a execução do Contrato e por 90 (noventa) dias após o término da
vigência contratual, em valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor total do Contrato.
2
No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
CONTRATANTE, contados da assinatura do Contrato, a CONTRATADA apresentar comprovante de
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia ou fiança bancária.
2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 6% (seis por
cento).
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16.2.2 O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
3
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período
de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do APÊNDICE VII-F da IN
SEGES/MP nº 5/2017.
4
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 16.4.1
Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas.
4.2 Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do Contrato.
4.3

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

4.4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
5
a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
6
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica
da CONTRATANTE a ser indicada, com correção monetária.
7
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos.
8
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do
fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
9
No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
10
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis,
contados da data em que for notificada.
11

A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

12

Será considerada extinta a GARANTIA:

12.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato.
12.2 No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato, caso a Administração
não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do APÊNDICE VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
13
O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
Página 65 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua Proposta, com
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.
1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela Comissão de Fiscalização do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da má execução.
1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como, por todo
e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade.
1.4 Utilizar empregados habilitados aos serviços a serem executados, em conformidade com as
normas, critérios e determinações em vigor.
1.5
Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE.
1.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.
1.7 Comunicar à Comissão de Fiscalização do Contrato, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
1.8 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como, aos
documentos relativos à execução do objeto.
1.9 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.
1.10 Promover o bom uso, o desligamento e a devolução dos equipamentos e recursos da
CONTRATANTE utilizados na execução dos serviços ao final de cada ação, durante a vigência do
Contrato.
1.11 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.
1.12 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos de execução que fujam às especificações deste Termo de Referência.
1.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
1.14 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1.15 Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida
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pela Lei nº 13.146, de 2015.
1.16 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato,
especialmente no que diz respeito aos servidores públicos municipais que participarão como alunos
das ações de capacitação, resguardando-lhes o direito à privacidade dos dados pessoais conforme
estabelece a Lei nº 13.709, de 08/ 2018.que começou a vigorar em 08/2020.
1.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes, as normas de segurança da CONTRATANTE.
1.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
1.20 Solicitar formalmente à CONTRATANTE, o pagamento das Ações de Capacitação demandadas
e concluídas, em grupos mínimos de 4 (quatro) ações, por meio de Ofício, Relatórios Parciais
numerados progressivamente, Nota Fiscal relativa aos serviços executados, colocando em anexo, as
fichas de apresentação e planos de ensino das ações concluídas, relatórios dos instrutores, e os
instrumentos comprobatórios de conclusão das ações fornecidos pela CONTRATANTE (print’s e/ou
fotos, lista de presença e/ou frequência, avaliação realizada pelo aluno e gráficos de avaliações).
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.1
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua Proposta.
1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, pela comissão de fiscalização
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como, o
nome dos empregados da CONTRATADA eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
1.3
Notificar a CONTRATADA por escrito sobre a ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no decorrer da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
1.4 Pagar à CONTRATADA, o valor resultante da prestação dos serviços realizados, no prazo e
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
1.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal da CONTRATADA, no que
couber.
1.6

Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
I
Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados.
II

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na CONTRATADA.

III
Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, mediante
a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado.
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IV
Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais do próprio
órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de
diárias e passagens.
1.7
Fornecer à CONTRATADA, informações e instrumentos necessários ao desenvolvimento dos
serviços objeto do Contrato, por meio do envio de arquivos em formato PDF contendo os seguintes
documentos:
a) Manual de Procedimentos da EGGEM;
b) Modelo do Plano de Ensino (para ser preenchido pelo instrutor);
c) Modelo da Apostila e/ou Apresentação de Slides (para ser preenchido pelo instrutor);
d) Modelo de Relatório de Ação (para ser preenchido pelo instrutor).
1.8
Solicitar formalmente, à CONTRATADA, a realização das ações/eventos de capacitação com
o mínimo de 20 dias de antecedência do seu início (data programada para iniciar a primeira ação do
grupo de ações solicitadas) fornecendo também, a ficha de apresentação de cada ação, contendo
informações como: Tipo, Título da Ação de Capacitação, Modalidade de Ensino, Carga-horária,
Período, Dias, Horário, Conteúdo Programático e Número de Participantes.
1.9 Cientificar o setor competente da CONTRATANTE para adoção das medidas cabíveis quando
do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA.
1.10 Arquivar, dentre outros documentos, Solicitações e Ofícios expedidos e recebidos, Termos de
Recebimento, Fichas de Apresentação de Ações, Contratos e Aditamentos, Relatórios Parciais de
recebimento de serviços, Publicações da Imprensa Oficial e notificações expedidas.
1.11 Fornecer à CONTRATADA, os seguintes instrumentos das ações realizadas por turma:
a) listas de participantes e/ou frequências,
b) print’s e/ou fotos legendados das ações,
c) gráficos das avaliações realizadas pelos alunos sobre as ações que participarem.
1.12 Conferir solicitações de pagamentos com seus respectivos anexos e promover os pagamentos
dentro do prazo estipulado, desde que sejam comprovadas pela CONTRATADA, as ações realizadas
e que tenham sido cumpridas satisfatoriamente atendendo às condições contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
1. Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
1. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato.
2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato e da aplicação de multa de
até 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação, a CONTRATADA que:
1.1. Apresentar documentação falsa;
1.2. Fraudar a execução do Contrato;
1.3. Comportar-se de modo inidôneo;
1.3.1. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97,
parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
1.4. Cometer fraude fiscal; ou
1.5. Fizer declaração falsa.
2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do Contrato, inexecução
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser
sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens de 3 a 6 abaixo, com as
seguintes sanções:
2.1. Advertência;
2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
2.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou
2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
3. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de até 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
4. Configurar-se-á a inexecução total do objeto, entre outras hipóteses:
4.1. O atraso injustificado no prazo de entrega superior a 20 (vinte) dias;
4.2. A entrega de objeto diverso daquele contratado.
5. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa:
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5.1. De 2% (dois por cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, para a hipótese de atraso injustificado no prazo de entrega até
o limite de 30 (trinta) dias.
5.2. De no máximo 1% (um por cento) do valor do Contrato, para as hipóteses de entrega parcial do
objeto ou entrega do objeto em desacordo com as especificações técnicas constantes do Anexo Ido
Pregão Eletrônico nº ......../........
6. O descumprimento de obrigação contratual acessória, a exemplo da garantia exigida na Cláusula
Sexta, sujeitará a CONTRATADA à multa de até 1% (um por cento) do valor contratado.
7. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
7.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
7.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
8. O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no Contrato, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos
I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO
1. A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
1.1. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já
calculados ou estimados.
2. No procedimento que visa à rescisão do Contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa,
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de .5 (cinco) dias
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.
3. A rescisão por não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos
acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato e na Lei nº
8.666/93:
3.1. Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio
da Administração;
3.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução do Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V, do art. 58 da Lei nº
8.666/93;
3.3. Execução da garantia contratual (quando houver) para ressarcimento da Administração, e dos
valores das multas e indenizações a ela devidos;
3.4. Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.
Página 70 de 71
Central Permanente de Licitação - CPL
Rua dos Ouriços, Nº 06, Quadra 9, Lote 11 - Calhau, São Luís - MA, 65.071-820
Site: www.saoluis.ma.gov.br/
E-mail: flaviavsn.cpl@gmail.com
Edital de Pregão Eletrônico nº 182/2022-CPL/PMSL/MA - REPUBLICAÇÃO

CNPJ nº 06.307.102/0001-30

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Folha: ______________
Proc. Nº 66128/2021
Rub. _______________

3.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:
3.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
3.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
3.5.3. Indenizações e multas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS
1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, mediante prévia manifestação da
Procuradoria-Geral do Município, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei
10.520/2002 e demais normas federais, estaduais e Municipais de licitações e Contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos Contratos.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO PUBLICAÇÃO
1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação resumida deste instrumento de contrato ou
de seus aditamentos no Diário Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia,
será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus,
ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA VIGÈSIMA SEGUNDA – DO FORO
1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís/MA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 32, § 6º
da Lei Federal nº 8.666/93.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias, a qual,
depois de lido e assinada pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
São Luís/MA ___, de __________ de 2022.
___________________________
CONTRATANTE
___________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: _________________________
Nome: _________________________
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