PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 139/2020
REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2019

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100-78655/2018)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do pregoeiro,
designada pela Portaria n.º 19 de 20 de agosto de 2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 53.647/2019 e 44.406/2013, dos Decretos
Federais nºs 7.892/2013 e 8.538/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar
nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste
certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas
neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM.
Objeto: Registro de Preço, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mão
de obra terceirizada, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência do MunicípioIPAM, conforme categoria, condições e quantidades discriminadas neste Termo de Referência e Instrução
Normativa nº. 05/2017 e suas alterações IN 07/2018 e demais legislações correlatas, conforme
especificações, condições e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.
Esclarecimentos: Até 04/08/2020 às 18:00 hrs para o endereço: andros.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 04/08/2020 às 18:00 hrs para o endereço: andros.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 10/08/2020 às 14:30h
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp

e

☒ Valor Total: R$ 5.992.732,08 (Cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil,
VALOR
setecentos e trinta e dois reais e oito centavos).
ESTIMADO,
☐Estimado
MÁXIMO,
DE
☒Máximo
REFERÊNCIA
☐Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☒SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
PARTICIPAÇÃO ☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art.
– MEI / ME / EPP 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.
Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Andros Renquel Melo Graciliano de Almeida
e-mail: andros.cpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.

PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
☐ POR GRUPO
FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☐ POR ITEM
2.1.

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________,
observadas as condições definidas neste Edital e anexos.
☒ GLOBAL
☐ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

REGIME DE
EXECUÇÃO

2.2.

☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
☐ EMPREITADA INTEGRAL
☐ TAREFA

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA
ENTRE OS
LANCES

3
3.1 e 27

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$: 100,00 (cem reais)
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas,

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

MODO DE
DISPUTA

26

qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação
de consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto
licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de
pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo
exigido no tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não
implicando em qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a
contar da data da abertura da sessão pública.
☒ABERTO
☐ABERTO E FECHADO
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DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

30.4

Exigências dispostas no item 6 do Termo de Referência.

☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:
☒ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente.
CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

41.3.2.

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente.
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.1.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

42.2.

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo
ou patrimônio líquido mínimo.
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Exigências dispostas no item 16 do Termo de Referência.
☒NÃO

51

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: 07 (Sete) dias úteis, a contar da
convocação, conforme item 04 do Termo de Referência.
☒NÃO
☐ SIM, podendo ser substituído por declaração de ciência, na forma do item

VISITA TÉCNICA:

52

52.1.
☐ SIM. A visita será obrigatória, não sendo permitido o uso da declaração
mencionada do item 52.1., na forma do item ____ do Termo de Referência.

ANEXOS

102

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
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PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito
no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as
especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas
a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará:
2.1. a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:
2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação
das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas facultase ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.
2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
2.2. o regime de execução.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I – Termo de Referência – constam o valor
total da contratação.
4.2. Conforme Decreto Municipal n.º 44.406/2013, Capítulo IV, art. 6.º § 2.º, para registros de preços não se
faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização
do Contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.
5.2. 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.
5.3. 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. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 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.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
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7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio,
deverão ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder
que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante
das consorciadas perante a Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida
no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade
técnica das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá
atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá
ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de
sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de
cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar
capital maior ou igual ao valor obtido no subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de
um consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do
consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2
(duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos
os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida
na Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
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8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.6. 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 LC nº 123, de 2006.
8.7. 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.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente
impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada
enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu
RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento
hábil que comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia
hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo
início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos
lances ofertados, na fase própria do certame.
13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação
da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por
mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela
ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou
de desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser
inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
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23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de
disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com
prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. 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.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
26.2.3. 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 dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. 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 três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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26.2.7. Poderá o pregoeiro, 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.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno
porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á
da seguinte forma:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última
oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta
final do desempate;
28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais
condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”,
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para
leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe
Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
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30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados:
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou 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.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
32.2.1. 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, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da
proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 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:
33.1. SICAF;
33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
33.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 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.
33.3.1. 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
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
33.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
33.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
33.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
33.3.3. 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, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
34. 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, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
34.1. 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;
34.2. 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.
34.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar
a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
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encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de designado no campo “DADOS DO
CERTAME”, sob pena de inabilitação.
35. 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.
35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 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.
37.1. 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.
38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
39. Habilitação jurídica:
39.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
39.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
39.3. 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;
39.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
39.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
39.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
39.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
39.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).
39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
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39.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
39.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
40. Regularidade fiscal e trabalhista:
40.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
40.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
40.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida até
90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de
Débitos Municipais e a Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no
decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
41. Qualificação Econômico-Financeira:
41.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.
41.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.
41.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 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;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

41.2.1. 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;
41.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.
41.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da proposta, deverá
comprovar:
41.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1;
41.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas
dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte
forma:
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
41.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua
inabilitação.
41.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital
Social;
42. Qualificação Técnica:
42.1. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na Parte
Específica deste Edital.
42.2. documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.
43. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
43.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
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44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
45. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
47. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
48. Nos itens não exclusivos a 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 LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
49. A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
49.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação
da licitante nos remanescentes.
50. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
51. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
52. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo
licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do
objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
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53.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
53.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
53.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
54. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
55. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
56. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
57. A sessão pública poderá ser reaberta:
57.1. 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 sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
57.2. 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 comprovar a
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
57.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
57.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
57.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
58. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que
a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
59. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
60. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de
Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Adjudicação,
objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores
informações poderão se obtidas no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo
telefone (098) 99161-0441 ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS
61. A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
62. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
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63. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
63.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens
registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
63.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
63.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
63.3.1. A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo,
respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
63.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
64. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para assinar a
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do
documento oficial de convocação.
64.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, poderá ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Central Permanente de Licitação.
64.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.
65. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 13 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
66. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
67. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
68. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
n.º 8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
68.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
69. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
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69.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
69.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
70. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
70.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
70.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
71. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
72. O registro do fornecedor será cancelado quando:
72.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
72.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
72.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
72.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no
art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
73. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 72.1, 72.2 e 72.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
74. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
74.1. Por razão de interesse público; ou
74.2. A pedido do fornecedor.
75. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os
procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
76. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso
do prazo de sua vigência.
SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
77. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, 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 prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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77.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
78. 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 pelo órgão Contratante.
79. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES
80. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos
seguintes casos:
80.1. Cometer fraude fiscal;
80.2. Apresentar documento falso;
80.3. Fizer declaração falsa;
80.4. Comportar-se de modo inidôneo;
80.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
80.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
80.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
80.8. Não mantiver a proposta.
81. Para os fins da Subcondição 80.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92,
93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
82. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário
oficial de Brasília-DF.
83. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
84. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
85. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo
setor técnico competente.
86. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
86.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
87. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no site da
CPL e vincularão os participantes e a Administração.
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SEÇÃO XXI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
88. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES
89. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I,
do presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO
90. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
91. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
91.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
91.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
92. É facultado ao Pregoeiro 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.
93. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro 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.
93.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
94. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 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.
95. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
96. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital,
prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
97. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, sem
prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
98.
Este
Edital
será
fornecido
a
qualquer
interessado,
através
dos
sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações - Pregão
eletrônico”.
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99. 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.
100. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de
até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
100.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
100.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das
cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
101.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXV - DOS ANEXOS
102. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
102.1. Anexo I - Termo de Referência;
102.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
102.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços
102.4. Anexo IV - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXVI - DO FORO
103. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 20 de Julho de 2020.

Andros Renquel Melo Graciliano de Almeida
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO
SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O
DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 004/2019/COFIP

1 . TERMO DE REFERÊNCIA
PARA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA

2. DADOS DO CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM
Rua do Sol nº 265 – centro, São Luís – MA. CNPJ (MF): 06.040.398/0001-76

3. DO OBJETO
Registro de Preço, para contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de mão de obra terceirizada, para atender as necessidades do Instituto de Previdência e
Assistência do Município- IPAM, conforme categoria, condições e quantidades
discriminadas neste Termo de Referência e Instrução Normativa nº. 05/2017 e suas
alterações IN 07/2018 e demais legislações correlatas

4.

DA JUSTIFICATIVA

4.1

Faz-se necessária a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mão de obra

terceirizada, de natureza contínua, uma vez que a instituição não dispõe de recursos humanos suficientes
ou, até mesmo, não dispõem no Quadro de Pessoal Efetivo para a execução dessas atividades que são
necessárias para o desempenho das atividades do IPAM.
4.2

A motivação para contratar surge para satisfazer as necessidades demandadas de cada setor
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administrativo deste Instituto que necessita de apoio e auxilio administrativo no desenvolvimento de suas
atividades.
4.3

O benefício direto, com a contratação, será em relação a maior presteza na execução das atividades

em questão, pois haverá pessoas treinadas e com experiência devida na execução das referidas atividades.
Quanto ao benefício indireto será a diminuição do tempo de resposta de questões rotineiras, porém
importantes para os desfechos dos trabalhos desenvolvidos na instituição, pois haverá apoio e celeridade
na execução das tarefas comuns.
4.4

O Quantitativo proposto foi levantado junto a cada setor, em que se verificou que os serviços

propostos são necessários à execução de suas atividades em razão do fluxo de processo, rotinas
administrativas, documentos e outros que tramitam em cada setor, bem como, permitir a logística de
serviço e manutenção de uma atividade rotineira.
4.5

O levantamento ocasionou a consolidação do quadro 01 que traz a localização dos postos por

unidade administrativa.
4.6

A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços objeto do presente Termo de

Referência encontra amparo legal na Lei n.º 9.632/1.998; no Decreto n.º 2.271/1997; na Instrução
Normativa SLTI/MP n.º 02/2008, e suas alterações (IN SLTI/MP n.º 03/2009, IN SLTI/MP n.º 04/2009,
IN/SLTI n.º 05/2009, IN/SLTI n.º 06/2013, e IN/SLTI n.º 03/2014), IN SLTI n.º 05/2017 e suas alterações IN
SLTI n.º 07/2018 e na Lei 6019/1974; e nas demais disposições a serem estabelecidas neste Termo de
Referência e seus Anexos.

4.7 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.
4.8 A prestação dos serviços 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.

5.

DA ESTIMATIVA DE PREÇO:

5.1

O valor da contratação será definido com base na coleta de preços realizada no mercado local, com

empresas especializadas na execução dos serviços especificados neste TR.
5.2

Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da

incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e
previdenciária a que estiver sujeito, e também percentuais de descontos concedidos. Será vencedor (a)
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aquele (a) que apresentar “menor preço”, atendidas às condições deste TR

6.

DAS PROPOSTAS

6.1

A licitante deverá apresentar devidamente preenchida a Planilha de Custos e Formação de Preços e

a Planilha de Preços Consolidada, conforme Anexo, apresentando memoria de calculo para todos os itens,
comprovar o índice do seguro de acidente de trabalho mencionado, apresentar o registro no Programa de
Alimentação do Trabalhador bem como comprovação do regime de tributação a qual a empresa esta
vinculada.
6.2

A planilha deve apresentar memória para todos os itens bem como cálculo para os uniformes,

conforme descrição a seguir:
•

Camisa/Blusa, estilo social, nas cores e modelos definidos pela administração;

•

Calça/Saia, social, na cor preta;

•

Meias, na cor preta;

•

Sapato social, na cor preta;

•

Cinto social, em couro,na cor preta;

•

Crachá, com logomarca da empresa, e devida identificação do funcionário.

6.3

A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições

estabelecidas neste Termo;
6.4

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha de

custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a contratada
alterar a composição de seus preços unitários;
6.5

Para composição da proposta deverão ser observados, no que couber, entre outros aspectos, todos

os custos pertinentes à execução dos serviços, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou
indiretamente sobre a mão-de-obra utilizada, tais como: pisos salariais das categoria envolvidas em acordo,
convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vale-transporte, vale alimentação ou outros
benefícios legais concedidos; outros custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional;
lucro praticado pela licitante; tributos e contribuições incidentes; despesas administrativas e operacionais

7.

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES, E REPACTUAÇÃO

7.1

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, do valor inicial atualizado do
contrato observado os termos do § 1°, art. 65, da Lei 8.666/93.
7.2

Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos
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serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data
do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data do
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da
apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente
de mão-de-obra e estiver vinculado às datas-bases destes instrumentos e demonstrada
de forma analítica a variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente
justificada, de acordo com Decreto Federal n° 2.271/1997, e com os dispositivos
aplicáveis da Instrução Normativa nº. 005, de 25 de maio de 2017 e Orientação Normativa
Nº 26, de 01/04/2009, da Advocacia Geral da União.
7.3

A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias,

em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação,
podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do
contrato.
7.4
7.5

É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal,
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
7.6

O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou

convenção coletiva deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na
hipótese descrita no subitem abaixo:
a) A Contratada não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não tratem
de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
7.7

O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado:

Para a primeira repactuação:

a)

Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à categoria profissional: a partir

do dia correspondente à data da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho a que a
proposta se referir.
b)

Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir do dia
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correspondente à data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
Para as repactuações subseqüentes à primeira:
a) A partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa.
7.8

O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da

prorrogação contratual subsequente, ou na data do encerramento da vigência do contrato,
caso não haja prorrogação.
7.9

Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo

acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
7.10

Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser

pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma
prevista neste Termo de Referência.
7.11

Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo

acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a
inserção de cláusula no termo aditivo de prorrogação que lhe guarde o direito futuro à
repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele instrumento devidamente
registrado, sob pena de preclusão.
7.12

Ao solicitar a repactuação, a Contrata efetuará a comprovação da variação dos

custos dos serviços contratados da seguinte forma:
a)

Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação do

Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho na qual a contratação se baseia,
acompanhado da Planilha de Custos e Formação de Preços que é a demonstração
analítica da variação dos custos,
b)

Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e

Formação de Preços que comprove o aumento dos preços de mercado dos itens
abrangidos, considerando-se:
b1) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; b2) As particularidades do
contrato em vigência;
b3) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;

b4) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes; b5) Índice específico ou setorial, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela
dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de
Preços da Contratada.
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7.13

O Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos

alegada pela Contratada.
7.14

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências

iniciadas observando-se o seguinte:
a)

A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

b)

Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a

c)

repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na
forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data
de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
7.15

Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens

que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
7.16 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. (art. 40, inciso VI, Parágrafo 4º
da IN MPOG-SLTI 02/2008, com redação dada pela IN MPOG-SLTI 03/2009).
8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo sofrer
prorrogação de prazo por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, conforme o inciso II
do art. 57 da Lei 8.666/93.

9. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo previsto para a execução dos serviços será contado da data de recebimento da Ordem de Serviço
- OS emitida pela Contratante.

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com o PPA 2018/2021:
•

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM

•

PROJETO ATIVIDADE: 091212104062.183
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•

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ.
FONTE DO RECURSO: 0226 – Recursos Diretamente Arrecadados.

11. DAS DESCRIÇÕES DO SERVIÇO/ESPECIFICAÇÕES:
ITEM CARGO

QUANTIDADE

01

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

04

02

ATENDENTE

30

03

ATENDENTE DE CALL CENTER

04

04

AUXILIAR DE ARQUIVO

04

05

ANALISTA DE ALMOXARIFADO

04

06

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO

06

07

CADASTRADOR

18

08

COPEIRA

04

9

CONTÍNUO/OFFICE – BOY

04

10

MOTO BOY

04

11

MOTORISTA

12

12

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

04

13

PROGRAMADOR/DESENVOLVEDOR
SISTEMA

14

PROTOCOLISTA

04

15

RECEPCIONISTA

04

VALOR TOTAL R$

DE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

04

110

12.

DAS ATRIBUIÇÕES E ESCOLARIDADE

12.1

Com vistas à prestação dos serviços descritos neste instrumento, a licitante

vencedora deverá dispor de pessoal obrigatoriamente contratado de acordo com a
legislação trabalhista (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT).
1.

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS - Profissional responsável em analisar,

implantar e realizar políticas e procedimentos de recrutamento e pré-seleção por meio de
processos seletivos internos ou externos.
Analisar os casos de alterações de cargos, promoções, transferências, exonerações e outros tipos de
movimentação de pessoal, observando as normas e procedimentos aplicáveis, visando contribuir para a
tomada de decisões nesses assuntos.
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Requisitos:
Escolaridade: Graduação em Administração/Gestão de Recursos Humanos. Curso de pacote Office com
certificação.
Experiência comprovada em RH na parte de treinamento e desenvolvimento.

2.

ATENDENTE – Profissional responsável pelo conjunto de atividades que se

destinam a executar tarefas de orientação e informação em geral e em especial
previdenciária.
Requisitos:
Escolaridade: Graduação em qualquer área.

Curso de pacote Office com certificação e noções básicas de previdência.

Experiência comprovada através de cursos, seminários, treinamentos.

3.

ATENDENTE DE CALL CENTER - Profissional responsável por atender e

responder a chamadas telefônicas; Toma nota de consultas de informações; Registrar
informações no computador; Fornecer informações ou aconselhamentos.
Requisitos
Escolaridade: Ensino Médio Completo. Curso de pacote Office com certificação. Experiência: Em
atendimento ao público.

4.

ANALISTA DE ARQUIVO – Profissional com capacidade de trabalhar em arquivo e

assim, planejar e implantar, organizar, preservar o acesso aos documentos, processos,
dossiês, entre outros. Contribuindo com o desenvolvimento e realizando a gestão dos
documentos deste Instituto.
Requisitos:
Escolaridade: Graduação em Biblioteconomia ou Arquivologia. Curso de pacote Office com certificação.

Experiência: Experiência na área.

5.

ANALISTA DE ALMOXARIFADO - Profissional responsável por atuar em conjunto
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com o Patrimônio nas atividades de entrada e saída de estoque, assim como, na inclusão
no patrimônio dos diversos bens.
Requisitos:
Escolaridade: Graduação em Almoxarifado ou Logística. Curso de pacote Office com certificação.
Experiência: Na área.

6.

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO - Profissional responsável pela elaboração de

pareceres, relatórios, planos, projetos, em que se exija a aplicação de conhecimentos
inerentes às técnicas de organização, pesquisas, estudos, análises, interpretação,
planejamento, implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de
administração geral, bem omo outros campos em que estes se desdobrem ou com os
quais sejam conexos.
Requisitos:
Escolaridade: Graduação em Administração. Curso de pacote Office com certificação.

Experiência: Na área administrativa.
7.

CADASTRADOR –

Profissional responsável em desempenhar atividades de

digitação de dados para inclusão, exclusão e atualização do banco de dados, com visitas
“in loco”, quando da necessidade;
Requisitos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Curso de pacote Office avançado com certificação.

Experiência: Na área.
8.

COPEIRA – Profissional responsável em fazer e servir aos funcionários e visitantes

(cafés, chás, água), manter a copa e os utensílios da copa limpos.
Requisitos:
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo. Experiência: Na área.

9.

OFFICE-BOY - Profissional responsável em executar trabalhos internos e externos,

de coleta e de entrega de correspondência, documentos e encomendas.
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Requisitos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo. Experiência: Na área.

10.

MOTOBOY - Profissional responsável por prestar serviços de transporte de cargas,

documentos, processos, materiais entre outros.
Requisitos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo, possuir Habilitação categoria A.

Experiência: Na área.
11.

MOTORISTA - Profissional responsável por trabalhar transportando servidores,

cargas, documentos ou materiais. Realizando as verificações e manutenções básicas do
veículo.
Requisitos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo possuir Habilitação categoria B.

Experiência: Na área.
12.

OPERADOR

DE

MICROCOMPUTADOR

-

Profissional

responsável

pelo

desenvolvimento de competências relativas à operação de microcomputadores,
fundamentada em conhecimentos básicos de arquitetura de computadores, programas
utilizados em escritórios (Pacote Office e BR Office) e o uso da internet.
Requisitos:
Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Curso de pacote Office Avançado com certificação.

Experiência: Na área administrativa ou operacional.
13.

PROGRAMADOR

especificações para

DE

SISTEMA

-

Profissional

responsável

por

seguir

o desenvolvimento de partes de um produto de software, ou até

mesmo, o software completo. Muitas vezes o programador vai trabalhar em equipe com
outros programadores e profissionais da TI, ele deve estar apto a ler documentações de
software e criar registros de mudanças num software (o que chamamos de log).
Requisitos:
Escolaridade: Graduação em Ciência da Computação / Sistemas de Informação.
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Conhecimento: SQL Server, VB6; VB.NET; ASP.NET; ASP; Análise de processos e capacidade de definição de
fluxos lógicos /operacionais; Conceitos de arquitetura computacional e ambientes de rede; Inglês
técnico; Informação; Certificação na área de atuação (Microsoft SQL Server);
Experiência: Na área e indispensável ampla vivência como Programador de Sistemas.

14.

PROTOCOLISTA - Profissional responsável pela abertura de processos, seus

registros e tramitações, trabalhando também com recebimento de documentos, tais como:
memorando, ofícios,
processos para cadastro e encaminhamento aos devidos setores.
➢

Requisitos:

Escolaridade: Ensino Médio Completo. Curso de pacote Office com certificação.

Experiência: Na área administrativa.
15. RECEPCIONISTA - Profissional responsável pelo conjunto de atividades que se destinam a executar
tarefas de orientação e informação em geral, como prestar informações sobre os horários de atendimento,
indicando locais e acompanhando, quando necessário, às pessoas interessadas; executar atividades
auxiliares de apoio administrativo.
➢

Requisitos:

Escolaridade: Ensino Médio Completo e Libras. Curso de pacote Office com certificação.

Experiência: Na área administrativa e Libras.
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO:

CABERÁ AO CONTRATANTE:
a)

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na

forma prevista na Lei n° 8.666/93;
b)

Disponibilizar instalações sanitárias;

c)

Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas;

d)

Destinar

local

para

guarda

equipamentos, ferramentas e utensílios;

dos

saneantes

domissanitários,

materiais,
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CABERÁ A CONTRATADA:

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;
a)
b)

Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta
inconveniente pela Administração;
c)

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com

fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, tais
como: luva, touca, avental, colete, capacete, capa de chuva, bota, blazer, camisa, calça,
entre outros, além do fornecimento dos materiais e equipamentos e utensílios necessários
para a perfeita execução dos serviços;
d)

Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências;
e)

Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho;

f)

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao

atendimento dos seus empregafos, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus
encarregados;
E de responsabilidade da Contratada o Treinamento dos funcionários que iram
prestar serviço no IPAM
g)

a cada 06 (seis) meses ou quando da necessidade, através de cursos, palestras, seminários entre outros
eventos, em especial os que laboram nos setores: financeiro, administração, informática e recepção.
h) A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, devera manter os insumos, que possam ser
utilizados, em perfeita execução dos serviços e condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.

14.

DA CARGA HORÁRIA

14.1

As funções que não possuem carga horária estipulada em Convenção Coletiva ou outro

regulamento específico ou não estejam previstas neste Termo de Referência, devem ser baseadas na
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que prevê jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
14.2

A jornada de trabalho padrão será de segunda-feira à sexta-feira, com intervalos para refeições de

02 (duas) horas, compreendendo o regime de 44 horas semanais.
14.3

Caso o horário de expediente do órgão seja alterado por determinação legal, por imposição de

circunstâncias supervenientes, os horários da prestação de serviços deverão ser adequados para atender a
nova situação, sem ônus para o IPAM.
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14.4

Nas atividades definidas neste Termo de Referência a hora padrão estabelecida pelo órgão

representativo ou normativo da categoria será reconhecida como hora cheia, ou seja, equivalente a 60
minutos.
14.5

O registro da jornada de trabalho será realizado por meio de ponto eletrônico disponibilizado,

instalado e operado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição do mesmo quando houver necessidade.

15.

DO SALÁRIO A SER PAGO AO TRABALHADOR

15.1

Deverá ser observado o valor previsto em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo ou Assemelhados

da respectiva categoria, devendo a proponente apresentar, juntamente com a proposta, os respectivos
Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho, que servirão de base acompanhamento dos pisos
salariais e demais benefícios dos trabalhadores, bem como para futuras repactuações contratuais.

16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
A) Habilitação jurídica:
1.

No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

2.

Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato

constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
3.

Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades
simples,
4.

acompanhada de prova de diretoria em exercício;

5.

Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em

funcionamento no País;
6.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva;
B)

Regularidade fiscal e trabalhista:

1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

2.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
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de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

4.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1º de maio de 1943;
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
contratual;
6.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
7.

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração
da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.

Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
C)

Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;
1.
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
empresa, 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;
3.

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;
4.

Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de
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índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
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
5.

As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação

econômico-financeira por meio de:
5.1.1

Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo

Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e
seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
5.1.2

Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
5.1.3

Comprovação, por meio de declaração, da relação de compromissos assumidos,

conforme modelo constante do Anexo VII, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na
data da sessão pública de abertura deste Pregão, não superior ao Patrimônio Líquido do
licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital. Em caso de
dúvidas, poderá ser solicitado os devidos contratos para fins de verificação da informação
prestada na declaração.
5.1.4

A declaração de que trata a subcondição acima deverá estar acompanhada da

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social,
5.1.5

Quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais

ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na
Demonstração

do

Resultado

do

Exercício

(DRE),

deverão

ser

apresentadas,

concomitantemente, as devidas justificativas.
D)

Qualificação técnica:

1.

Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s)

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que
comprove(m):
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2.

Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características

e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a licitante gerencia ou
gerenciou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número
de empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência
desta licitação;
3.

Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes

para comprovar a capacidade técnica.
4.

O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a

serviços prestados, no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da
licitante, especificada no
5.

Experiência mínima de 3 (três) anos na prestação de serviços terceirizados,

ininterruptos ou não, até a data do da sessão pública de abertura do Pregão:
6.

Os períodos concomitantes serão computados uma única vez;

7.

Para a comprovação de tempo de experiência, sera aceito, cópias de contratos,

registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos, mediante diligência do
Pregoeiro.
8.

As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações

necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados, por meio de cópia do instrumento que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, dentre outros
documentos omente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a
conclusão do respectivo contrato ou decorrido no mínimo 1 (um) ano do início de sua
execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.
9.

Declaração de que instalará escritório em local (cidade/município) previamente

definido pela Administração, a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
contado a partir da vigência do contrato, em cumprimento ao disposto no item 10.6, ‘a’, do
anexo VII da IN SEGES/MP nº 05/2017, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. Caso
a licitante já disponha de matriz, filial ou escritório no local definido, deverá declarar a
instalação/manutenção do escritório.
10.

A s empresas deverão apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor

responsável, conforme exigida no Termo de Referência.
11.

O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante

em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do
objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
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natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou
financeiras com a contratante.
17.

DAS GARANTIAS PARA ADIMPLEMENTO DO CONTRATO

17.1

No prazo de até 10 (dez) dias úteis, a partir da data da assinatura do CONTRATO

e retiradas da Nota de Empenho, o CONTRATADO deverá apresentar garantia
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com
o disposto no art. 56 c/c art. 31, inciso III, da Lei federal n.º 8.666/1993, em uma das
seguintes modalidades:
a)

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem 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, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b)

Seguro-garantia; e

c)

Fiança bancária

17.2

Se a opção for pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da

respectiva apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da
Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies,
aplicadas à tomadora dos seguros.
17.3

Se a opção de garantia for seguro-garantia ou fiança bancária deverá conter

expressamente

cláusula

de

atualização

financeira,

de

imprescritibilidade,

de

inalienabilidade e de irrevogabilidade;
17.4

A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de

todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente,
conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal n.º 8.666/1993.
17.5

descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às

penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
17.6

A garantia prestada pela CONTRATADA deverá ser válida por mais 03 (três)

meses, após o término da vigência do CONTRATO, mediante a certificação pelo Gestor
de que os serviços foram realizados a contento e as obrigações contratuais pactuadas
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foram cumpridas, nos termos do inciso XIX do art. 19 da IN 02/2008.
18.

DA FISCALIZAÇÃO

18.1

A Fiscalização dos serviços executados será realizada por servidor (sendo um Titular e um Suplente

em sua ausência) nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme art. 58,
inciso III, c/c art. 67, §§ 1° e 2°. Cabe ainda ao Fiscal do Contrato emissão de Relatório mensal concomitante
ao Relatório expedido pela Contratada. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO
V da Lei n.º 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com
a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos contratos
administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93.
18.2

O fiscal do contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento

das disposições contratuais, técnicas e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO e ratificação pelo
Gestor do Contrato.
18.3

A CONTRATANTE nomeará um Gestor, Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo (titular e substitutos)

19. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta corrente
da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento e atesto efetuado pelo setor
competente. Devendo constar ainda a seguinte documentação:
15.1

Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;

15.2

Nota Fiscal / Fatura;

15.3

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/2011 e Resolução

Administrativa TST nº 1470/2011);
15.4

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(Inciso V do art. 7º da Lei nº 8.036/90);
15.5

Certidão

Negativa

União (Portaria
15.6

de

Tributos

Federais

e

Dívida Ativa da

Conjunta PGFN/SRF n º. 03 de 22/11/2005);

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da

União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/14).
15.7

Apresentação do relatório de frequência/pontualidade extraído do relógio de ponto;

15.8

Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal provocados exclusivamente

pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
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15.9

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das

seguintes fórmulas:
I= (Tx/100) 365 EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

Tx = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso
15.10

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os

autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação
da autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou
não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
15.11

Em cumprimento ao disposto no artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, e a

Instrução Normativa nº 306, de 12 de março de 2003, da Secretaria da Receita Federal –
SRF, o IPAM reterá na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem
como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre
os pagamentos que efetuar à empresa.
Comprovar o cumprimento, dentre outras, das seguintes obrigações trabalhistas e
sociais:
15.12

I

- Regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º

da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, por meio dos seguintes
documentos:
a)

Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).

b)

Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.

c)

Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet.
d)

Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
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II

- Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no

instrumento convocatório, por meio dos seguintes documentos:
a)

Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).

b)

Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido
quando o recolhimento for efetuado pela Internet.
c)

Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).

III

- Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior.

IV

- Fornecimento de vale-transporte (ajuda de custo) e auxílio-alimentação quando

cabível.
V - Pagamento do 13º salário.
VI - Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei. VII Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos.
VIII

- Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei.

IX

- Encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações

trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
X

- Cumprimento das obrigações contidas em acordo coletivo, convenção coletiva ou

sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho.
- Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em relação aos
empregados vinculados ao contrato
XII - Realização de todas as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS dos
empregados.

DAS OBRIGAÇÕES
COMERCIAIS
20.

20.1

TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIA,

FISCAL

E

A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste
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Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação
trabalhista, previdenciária, fiscal ou comercial para o CONTRATANTE. Em conformidade com o art. 71 da Lei
nº. 8.666/93.
20.2

É de responsabilidade do CONTRATADO o registro do funcionário em Carteira de Trabalho e

Previdência Social – CTPS, quando da necessidade, assim como, todas as despesas com o pessoal de sua
contratação, utilizado na prestação dos serviços ora contratados, inclusive os encargos trabalhistas,
previdenciários e securitários.

21.

DA CONTA VINCULADA

21.1

Com base na Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia

do cumprimento das obrigações trabalhistas, o IPAM poderá optar por depositar,
mensalmente, em conta vinculada específica, os valores provisionados para o pagamento
das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores envolvidos na execução do
contrato, em consonância com o disposto no art. 18, e a prescrição constante do anexo
VII-B, ambos da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017, os quais somente serão
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores nas seguintes
condições:
a)

parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário

dos empregados vinculados ao contrato, quando devido;
b)

parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias

previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao
contrato;
c)

parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º salário proporcional, às férias

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando
da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e
d)

ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

21.2

As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este serão

destacadas do valor mensal do contrato e depositadas na citada conta vinculada, aberta
em nome da CONTRATADA, junto à instituição bancária oficial e bloqueada para
movimentação.
21.3

O saldo existente na Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação
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apenas será liberado com a execução completa do contrato, após a comprovação, por
parte da empresa, da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado.
A movimentação da conta vinculada será efetivada somente mediante autorização
por escrito do
21.4

IPAM, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.

21.5

A CONTRATADA poderá solicitar a autorização ao IPAM para resgatar os valores

da conta vinculada despendidos com o pagamento dos encargos trabalhistas ou de
eventuais indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do
Contrato:
a)

para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações

trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA
deverá apresentar ao IPAM os documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a
cada empregado as referidas verbas;
b)

após a confirmação da ocorrência que ensejou o pagamento dos encargos

trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas o gestor encaminhará à
Subsecretaria de Contratos e Convênios, para a conferência dos cálculos, e após o IPAM
emitirá a autorização para a movimentação, dirigida à instituição financeira oficial no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa;
c)

a CONTRATADA será informada pela Subsecretaria de Contratos e Convênios de

eventuais inconsistências ou equívocos nos cálculos apresentados, devendo saneá-los
em até 2 (dois) dias úteis;
d)

a notificação de que trata o subitem anterior suspende a contagem do prazo para a

emissão da autorização de que trata o subitem b;
e)

a autorização de que trata o subitem b deverá especificar que a movimentação

será exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização
trabalhista aos trabalhadores favorecidos;
f)

a CONTRATADA deverá apresentar ao IPAM, no prazo máximo de 3 (três) dias

úteis, contados da movimentação, os comprovantes das transferências bancárias
realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
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22.

DAS PENALIDADES E RESCISÃO

Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência dos
preitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos art. n° 86, 87 e 88
da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
1.

Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a

Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do
Município de São Luís;
2.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso

injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos;
3.

Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem

como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de
rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir
as obrigações
4.

assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de
São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha
acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes
correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior,
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo
único do art. 393 do Código Civil.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na
ocorrência de qualquer das hipóteses dos art. 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93
23. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
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PARAGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por
escrito da CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do Contrato

24. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este TR será regido pela Lei n° 8.666/93, Lei nº. 10.520/02 e Decreto nº. 5.450/05 e suas alterações
posteriores, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e seus anexos, sem prejuízo da
legislação correlata, atinentes a Contratos Administrativos

25. DA VIGÊNCIA DA ARP
Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços - ARP.

Feito por:
Marcos Alberto Pinheiro Fernandes
Matrícula nº. 176.865-1 COFIP/IPAM
Revisado por:

Marcos Antônio de Jesus Louzeiro
Coordenador de Orçamento Finanças e Patrimônio/IPAM Matrícula nº. 139133-1
A P R O V O o presente Termo de Referência , consoante o previsto no art. 9º, inciso II, paragrafo 2º do
Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005.

São Luís – MA, 03 de março de 2020.

Maria José Marinho de Oliveira
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
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MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

A

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B

Município/UF

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual

Identificação do Serviço
Tipo de
Serviço

Unidade de Medida Quantidade total a contratar
POSTO

Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado,
inclusive adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que
devidamente justificado.
MÓDULOS – Mão de obra
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra
1

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2

Salário Normativo da Categoria Profissional

3

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

4

Data base da categoria (dia/mês/ano)

5

Número de profissionais por posto

Nota (1): Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
Nota (2): A planilha será calculada considerando o valor mensal do empregado
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1

Composição da Remuneração

A

Salário Base

B

Adicional noturno

C

Adicional de hora noturna reduzida

D

Outros (especificar)

Total da Remuneração

Valor (R$)
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MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
Submódulo 2.1 – 13º (Décimo Terceiro) salário, férias e adicionais de férias:
2.1 13º (Décimo Terceiro) salário, férias e adicionais de férias
A

13º salário

B

Férias e Adicional de Férias

Valor (R$)

Total 13º (décimo terceiro) salário, férias e adicionais de férias
C

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o 13º salário,
férias e adicional de férias

Nota (1): Como a planilha de custos e formação de preços é calculada mensalmente,
provisiona- se proporcionalmente 1/12 (um doze avos) dos valores referentes a
gratificação natalina e adicional de férias.
Nota (2): O adicional de férias contido no Submódulo 2.1 corresponde a 1/3 (um terço) da
remuneração que por sua vez é dividido por 12 (doze) conforme Nota 1 acima.
Submódulo 2.2 – Encargos previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e outras contribuições:
2.2

Encargos previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por %
Tempo de Serviçio (FGTS) e outras contribuições

A

INSS

B

Salário Educação

C

SAT

D

SESI ou SESC

E

SENAI ou SENAC

F

SEBRAE

G

INCRA

H

FGTS

I

Risco Ambientais do Trabalho – RAT x FAP

TOTAL

Valor (R$)
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Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários (GPS) e FGTS são aqueles
estabelecidos pela legislação vigente.

Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais e Diários:
2.3 Benefícios Mensais e Diários
A

Transporte

B

Auxílio Refeição/Alimentação

C

Cesta básica

D

Assistência médica e familiar

E

Auxílio Creche

F

Seguro de Vida

G

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total de Benefícios mensais e diários

Nota (1): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor
eventualmente pago pelo empregado).
Nota (2): Observar a previsão dos benefícios contidos em Acordos, Convenções e
Dissídios Coletivos de Trabalho
Nota (3): A Administração não se vinculará às disposições contidas em Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
Nota (4) A Administração não se vinculará às disposições previstas nos Acordos,
Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública.
QUADRO RESUMO – MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E
DIÁRIOS
2

Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Valor (R$)
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2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias
2.2 Encargos previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo
de Serviçio (FGTS) e outras contribuições
2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total de Benefícios anuais, mensais e diários

MÓDULO 3: PREVISÃO PARA RESCISÃO
3

Insumos Diversos

A

Aviso-prévio indenizado

B

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio
indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência dos Encargos do Submódulo 2.2 sobre o Aviso
Prévio Trabalhado

F

Multa sobre FGTS e contribuição social sobre aviso-prévio
trabalho

Valor (R$)

Total da Previsão para Rescisão

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
Nota (1) Os itens que contemplam o módulo 4 se referem ao custo dos dias trabalhados
pelo repositor/substituto que por ventura venha cobrir o empregado nos casos de
Ausências Legais (Submódulo 4.1) e/ou na Intrajornada (Submódulo 4.2), a depender da
prestação do serviço.
Submódulo 4.1 – Substituto nas Ausências legais:
4.1

Substituto nas Ausências Legais

A

Substituto na cobertura de Ausências legais

B

Substituto na cobertura de Licença-Paternidade

C

Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho

Valor (R$)
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D

Substituto na cobertura de Afastamento maternidade

E

Substituto na cobertura de Outras ausências(especificar)

F

Incidência dos Encargos do Submódulo 2.2 sobre as ausências
legais

Total custo de reposição do profissional ausente

Submódulo 4.2 – Substituto na Intrajornada:
4.2

Substituto nas Intrajornadas

Valor (R$)

A

Substituto na cobertura de intervalo para repouso e/ou
alimentação

Total custo de intrajornada

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL
AUSENTE
4

Custo de reposição do profissional ausente

A

Substituto nas Ausências Legais

B

Substituto na intrajornada *

Valor (R$)

TOTAL

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS
5

Insumos Diversos

A

Uniformes

B

Materiais

C

Depreciação dos Equipamentos

D

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total de insumos diversos

Nota: Valores mensais por empregado
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS
6

Custos Indiretos, Lucro e Tributos

%

Valor (R$)
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A

Custos Indiretos

B

Lucro

C

Tributos
C.1 Tributos Federais (especificar)
C.2 Tributos Estaduais (especificar)
C.3 Tributos Municipais (especificar)

Total de custos indiretos, lucro e tributos

Nota (1): Custos Indiretos, Lucro e Tributos por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do
faturamento.
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
A

Módulo 1 – Composição da Remuneração

B

Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

C

Módulo 3 – Provisão para Rescisão

D

Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente

E

Módulo 5 – Insumos Diversos

(R$)

Subtotal (A + B +C + D + E)
F

Módulo 6 – Custos indiretos, lucro e tributos

Valor total por empregado

Deverão ser informados, de forma detalhada, os memoriais de cálculo, para todos
os componentes de custo da Planilha
Na memória de cálculo deverão ser indicados, conforme o caso:
Cláusula da Convenção coletiva;
Forma de obtenção do montante de cada rubrica;
Elementos componentes do custo;
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Percentual adotado.
Observação 1: Não será aceita no quadro dos insumos a presença de item relativo a “PLR –
Participação nos Lucros e Resultados”, uma vez que esse benefício decorre do lucro auferido pela
CONTRATADA, que por sua natureza personalíssima, não pode ser transferido à CONTRATANTE,
conforme Acórdão n.º 466/2010 - Plenário do Tribunal de Contas da União

Observação 2: Não será aceita no quadro dos insumos a presença de item relativo a
“Treinamento/Reciclagem de Pessoal”, bem como “Supervisão e Fiscalização”, uma vez que esses
custos já estão englobados nas despesas administrativas da CONTRATADA, conforme Acórdãos n.º
592 e 593/2010, ambos do Plenário, respectivamente, do Tribunal de Contas da União

Observação 3: Não será aceita no quadro de Remuneração a presença do item “Reserva Técnica”, sem a
indicação prévia e expressa dos custos correspondentes que serão cobertos por este item, conforme
Acórdão n.º 593/2010 - Plenário, do Tribunal de Contas da União

Observação 4: Conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho ao interpretar o artigo 614,
§ 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser adotado como início da vigência da Convenção,
Acordo ou Dissídio Coletivo de Trabalho a data de assinatura do instrumento de negociação
coletiva, independentemente do depósito para fins de registro e arquivo no Ministério de Trabalho e
Emprego
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RETENÇÃO DA CONTA VINCULADA

Função 1 Função 2 Função 3 Função 16
Item

Descrição
% Valor % Valor % Valor %

1

Salário Base + Adicionais (remuneração)

2

Férias (sobre remuneração)

3

Abono de férias (sobre a remuneração)

4

13º Salário (sobre remuneração)

5

Subtotal das provisões

6

Incidência do submódulo 4.1 (sobre a remuneração)

7

Indenização - Rescisões sem justa causa - Multa do FGTS (sobre
remuneração)

8

VALOR DA RETENÇÃO MENSAL POR PROFISSIONAL

9

Quantidade de profissionais por posto

10

VALOR DA RETENÇÃO MENSAL POR POSTO

11

Valor da Retenção Diária Por Posto

12

Quantidade dos postos de trabalho

13

VALOR DA RETENÇÃO MENSAL

VALOR TOTAL DA RETENÇÃO MENSAL
14

Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO PELO IPAM
Processo nº. XXX/2018
ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE PESSOAL

MÉDIA
PROPOSTA

VALOR MÊS

1

ANALISTA DE RH

POSTO

4

R$ 8.087,98

R$ 32.351,92

2

ATENDENTE

POSTO

30

R$ 3.989,75

R$ 119.692,50

3

ATENDENTE
CENTER

POSTO

4

R$ 3.614,01

R$ 14.456,04

4

AUXILIAR DE ARQUIVO

POSTO

4

R$ 3.591,88

R$ 14.367,52

5

ANALISTA
ALMOXARIFADO

DE

POSTO

4

R$ 5.999,83

R$ 23.999,32

6

ANALISTA
ADMINISTRAÇÃO

DE

POSTO

6

R$ 9.511,69

R$ 57.070,14

7

CADASTRADOR

POSTO

18

R$ 3.444,71

R$ 62.004,78

8

COPEIRA

POSTO

4

R$ 3.444,71

R$ 13.778,84

9

CONTINUO

POSTO

4

R$ 3.444,71

R$ 13.778,84

10

MOTO BOY

POSTO

4

R$ 3.634,00

R$ 14.536,00

11

MOTORISTA

POSTO

12

R$ 5.002,91

R$ 60.034,92

12

OPERADOR
COMPUTADOR

POSTO

4

R$ 4.139,56

R$ 16.558,24

13

PROGRAMADOR

POSTO

4

R$ 5.613,02

R$ 22.452,08

14

PROTOCOLISTA

POSTO

4

R$ 4.641,33

R$ 18.565,32

15

RECEPCIONISTA

POSTO

4

R$ 3.936,97

R$ 15.747,88

CALL

VALOR GERAL

110
ESTIMADO TOTAL

R$ 499.394,34
R$ 5.992.732,08

De acordo com o DECRETO Nº 28.928 de 19 de janeiro de 2006, Artigo 10, II, “a”, que determina que a
pesquisa de preços deverá ser efetuada pelo menos em 03 (três) fornecedores ou prestadores de serviços
não podendo ser computados preços exorbitantes ou inexeqüíveis.

A Referida pesquisa de preços fora realizada por funcionário do IPAM, devidamente
qualificado junto ao comércio local.
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ANEXO III

SALÁRIOS E CONVENÇÕES APLICADAS

ITE
M

DESCRIÇÃO

SALÁRIO
ADOTATO

CONVENÇÃO

1

ANALISTA DE RH

R$ 2.858,09

Estipulado
órgão

2

ATENDENTE

3

ATENDENTE
CENTER

4

AUXILIAR DE ARQUIVO

5

ANALISTA
ALMOXARIFADO

DE

6

ANALISTA
ADMINISTRAÇÃO

DE

7

CADASTRADOR

8

CALL

BENEFICIOS
pelo Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 1.211,64 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 1.081,60 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 1.051,44 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 2.021,00

Estipulado
órgão

pelo Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 3.410,46

Estipulado
órgão

pelo Conforme
MA00093/2019

Convenção

R$ 1.013,43 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

COPEIRA

R$ 1.013,43 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

9

CONTINUO

R$ 1.013,43 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

10

MOTO BOY

R$ 1.089,65 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

11

MOTORISTA

R$ 1.772,00 MA000175/2019

Conforme
MA00175/2019

Convenção

12

OPERADOR
COMPUTADOR

R$ 1.240,61 MA000232/2017

Conforme
MA00232/2017

Convenção

13

PROGRAMADOR

R$ 1.833,90 MA000232/2017

Conforme
MA00232/2017

Convenção

14

PROTOCOLISTA

R$ 1.474,00

pelo Conforme
MA00093/2019

Convenção

15

RECEPCIONISTA

R$ 1.211,64 MA00093/2019

Conforme
MA00093/2019

Convenção

Estipulado
órgão
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ANEXO IV

ORIENTAÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DOS
POSTOS DE SERVIÇO
Tendo em vista as peculiaridades da contratação ora proposta pelo Sistema de Registro
de Preços, faz-se essencial os seguintes esclarecimentos referentes às planilhas
estimativas, os quais deverão ser observados pelas empresas licitantes quando da
elaboração de suas propostas de preços:
a) Para a elaboração das Planilhas de Custos e Formação de Preços dos postos de
serviços envolvidos na contratação, deve ser considerado o piso salarial estabelecido NO
ANEXO III – SALARIOS E CONVENÇÕES APLICADAS.
A1) Com relação ao trabalhador temporario, deverá cotato de forma integral o salario,
apesar de seu uso ser apenas de forma exporadica e/ou quando houver necessidade.
b) não será necessário a entrega de matérias, insumos e ou equipamentos, visto que não
há previsão nesse TR
c) Na hipótese de eventual repactuação do contrato, somente serão considerados os itens
previstos nas respectivas planilhas.
d) As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e Formação de Preços com
base nas obrigações estabelecidas em convenção coletiva de trabalho e nos impostos
legalmente exigidos, sendo desclassificada a proposta apresentada em desacordo destes
parâmetros, devendo ainda, apresentar demais documentos necessários.
e) Os licitantes deverão estimar em todas as planilhas de custo o ISS na alíquota
máxima de 5%, conforme artigo 8º, II, da Lei Complementar 116/2003,
f) A CONTRATADA deverá corrigir os salários dos empregados conforme ocorrer
homologação do respectivo acordo ou convenção coletivas de trabalho, obedecendo
rigorosamente sua data-base, independentemente da data de concessão da repactuação
do contrato.
k) Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar crachá funcional da
empresa, com foto, recente, e usar uniformes por ela fornecidos e previamente
convencionados com a CONTRATANTE,
K1) A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, no início da execução dos
serviços, 02 (dois) conjuntos completos a cada empregado;
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K2) A CONTRATADA também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos
ou desgastes, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE ou mesmo para os
empregados;
K3) Os uniformes deverão conter o emblema da CONTRATADA, de forma visível,
preferencialmente na própria camisa, podendo para isto conter um bolso, do lado
esquerdo, para a sua colocação.
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO PELO IPAM
Processo nº. XXX/2018
PESSOAL

MÉDIA
PROPOSTA

VALOR MÊS

POSTO

4

R$ 8.087,98

R$ 32.351,92

ATENDENTE

POSTO

30

R$ 3.989,75

R$ 119.692,50

3

ATENDENTE CALL CENTER

POSTO

4

R$ 3.614,01

R$ 14.456,04

4

AUXILIAR DE ARQUIVO

POSTO

4

R$ 3.591,88

R$ 14.367,52

5

ANALISTA DE ALMOXARIFADO

POSTO

4

R$ 5.999,83

R$ 23.999,32

6

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO

POSTO

6

R$ 9.511,69

R$ 57.070,14

7

CADASTRADOR

POSTO

18

R$ 3.444,71

R$ 62.004,78

8

COPEIRA

POSTO

4

R$ 3.444,71

R$ 13.778,84

9

CONTINUO

POSTO

4

R$ 3.444,71

R$ 13.778,84

10

MOTO BOY

POSTO

4

R$ 3.634,00

R$ 14.536,00

11

MOTORISTA

POSTO

12

R$ 5.002,91

R$ 60.034,92

12

OPERADOR COMPUTADOR

POSTO

4

R$ 4.139,56

R$ 16.558,24

13

PROGRAMADOR

POSTO

4

R$ 5.613,02

R$ 22.452,08

14

PROTOCOLISTA

POSTO

4

R$ 4.641,33

R$ 18.565,32

15

RECEPCIONISTA

POSTO

4

R$ 3.936,97

R$ 15.747,88

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

1

ANALISTA DE RH

2

VALOR GERAL

110
ESTIMADO TOTAL

ANEXO III

R$ 499.394,34
R$ 5.992.732,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº XXX/2020/IPAM/PMSL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2019/CPL/PMSL
PROCESSO Nº XXXXXXXX/XXXX-IPAM
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS – MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO
- IPAM
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituição
criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e
regulamentada através do Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 06.307.102/0001-30,
com sede na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09- Calhau, São Luís/MA, CEP nº 65071820, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Thiago Wanderlei Braga, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
dos Decretos Federais nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, e Decreto Municipal 44.406, de 09 de setembro de 2013 e demais normas legais
aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º XX/2019 IPAM/PMSL,
resolve registrar os preços dos itens XX XX XX XX,
adjudicados
a
empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ
Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
com
sede
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neste ato representada por
seu Sócio Administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG Nº XXXXXXXXX e CPF Nº
XXXXXXXXXXXX, HOMOLOGADO pela Dr. XXXXXXXXXX
, Presidente do IPAM.
1. DO OBJETO

A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de mão de obra terceirizada, para atender as
necessidades do Instituto de Previdência e Assistência do Município- IPAM, conforme
categoria, condições e quantidades discriminadas no Termo de Referência, Anexo I do
Edital do XX Nº. XX/2019-CPL/PMSL.
,
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico Nº XXX/2019, que é parte integrante desta Ata.
2. LOCAL DE ENTREGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Os serviços deverão ser entregues no prazo e local estabelecidos no Contrato e no Termo
de Referência.
3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
3.1.
EMPRESA
BENEFICIÁRIA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ
XXXXXXXXXXXXX,no valor Total de R$ XXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Nº

3.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
ITEM

CARGO

QUANTIDADE

01

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

04

02

ATENDENTE

30

03

ATENDENTE DE CALL CENTER

04

04

AUXILIAR DE ARQUIVO

04

05

ANALISTA DE ALMOXARIFADO

04

06

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO

06

07

CADASTRADOR

18

08

COPEIRA

04

09

CONTÍNUO/OFFICE – BOY

04

10

MOTO BOY

04

11

MOTORISTA

12

12

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

04

13

PROGRAMADOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA

04

14

PROTOCOLISTA

04

15

RECEPCIONISTA

04

VALOR TOTAL R$

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

110

4. DA VALIDADE DA ATA
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1. A Administração, através do IPAM, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em
intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a
fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.
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5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade denegociação.
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção
da contratação mais vantajosa.
5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. a pedido do fornecedor.
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.
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6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cópia ao órgão participante.
São Luís (MA),

de

de 2020.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº. XXX/2019/IPAM.
CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MÃO
DE OBRA TERCEIRIZADA QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM E A EMPRESA
XXXXXXXXXX.
BASE LEGAL: LEI N.º 8.666/93.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, com sede na
Rua do Sol, nº. 265, Centro, nesta capital, inscrito no CNPJ (MF) sob n° 06.040.398/000176, neste ato, representado pela sua titular a Presidente MARIA JOSÉ MARINHO DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, advogada, portador da carteira de identidade nº. 305145
SSP/MA, CPF nº. 137.480.413-49, residente e domiciliada, nesta capital, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa XXXXXXXX.,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. XXXXXX, com sede a
XXXXXXX, nesta capital, neste ato representado pelo (a) seu (a) representante legal o (a)
Sr. (a) XXXX, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº. XXXXXX e CPF
(MF) sob o nº. XXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e
perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato Administrativo,
decorrente do Termo de Referência, conforme consta do Processo Administrativo n°.
100/78.655/2018, da Proposta de Preços da Contratada, sendo regido pelas Leis n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie,
atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de mão de obra terceirizada, para atender
as necessidades do Instituto de Previdência e Assistência do Município- IPAM, conforme categoria,
condições e quantidades discriminadas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do XX Nº. XX/2019CPL/PMSL.

ITEM

CARGO

QUANTIDADE

01

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

04

02

ATENDENTE

30

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
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03

ATENDENTE DE CALL CENTER

04

04

AUXILIAR DE ARQUIVO

04

05

ANALISTA DE ALMOXARIFADO

04

06

ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO

06

07

CADASTRADOR

18

08

COPEIRA

04

09

CONTÍNUO/OFFICE – BOY

04

10

MOTO BOY

04

11

MOTORISTA

12

12

OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

04

13

PROGRAMADOR/DESENVOLVEDOR DE SISTEMA

04

14

PROTOCOLISTA

04

15

RECEPCIONISTA

04

VALOR TOTAL R$

110

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação pretendida, de natureza continuada será de 12 (doze) meses, contado
da assinatura do contrato, podendo sofrer prorrogação de prazo por iguais e sucessivos períodos, conforme
o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo previsto para a execução dos serviços será contado da data de recebimento da Ordem de Serviço OS emitida pela Contratante.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com o PPA 2014/2017 (Lei nº. 5.816, de 20 de dezembro de
2013):

• UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM
• PROJETO ATIVIDADE: 0912104062.183
• NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.37 – Locação de Mão de Obra.
• FONTE DO RECURSO: 0226 – Recursos Diretamente Arrecadados.
• FICHA:
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
O valor global do presente Contrato importa em R$ XXXXX, sendo o valor mensal R$ XXXX, sendo
empenhado o valor de R$ XXXX conforme Nota de Empenho nº. XXX/2019.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E REPACTUAÇÃO
6.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, do valor inicial atualizado do contrato observado os termos do § 1°, art. 65, da
Lei 8.666/93.
6.2 Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação dos preços dos serviços continuados
contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno
mínimo de 01 (um) ano, contado a partir da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se,
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como termo inicial, a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à
época da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de
mão-de-obra e estiver vinculado às datas-bases destes instrumentos e demonstrada de forma analítica a
variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com Decreto Federal
n° 2.271/1997, e com os dispositivos aplicáveis da Instrução Normativa MPOG/SLTI nº. 02/2008 e
Orientação Normativa Nº 26, de 01/04/2009, da Advocacia Geral da União.
6.3 A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mão-de-obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
6.4 A repactuação não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.
6.5 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo
ou convenção coletiva.
6.6 O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo:
a) A Contratada não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que não
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
6.7 O interregno mínimo de 01 (um) ano será contado:
Para a primeira repactuação:
a) Para os custos relativos à mão-de-obra, vinculados à categoria profissional: a partir do dia
correspondente à data da Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho a que a proposta se referir.
b) Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir do dia correspondente à data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.
Para as repactuações subseqüentes à primeira:
a) A partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação ocorrida ou preclusa.
6.8O prazo para a Contratada solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
6.9Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a
preclusão do direito à repactuação.
6.10 Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 01 (um) ano, contado na forma prevista neste Termo de Referência.
6.11 Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de
prorrogação que lhe guarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele
instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
6.12 Ao solicitar a repactuação, a Contrata efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços
contratados da seguinte forma:
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a) Quando a repactuação se referir aos custos da mão-de-obra: apresentação do Acordo ou Convenção
Coletiva de Trabalho na qual a contratação se baseia, acompanhado da Planilha de Custos e Formação de
Preços que é a demonstração analítica da variação dos custos,
b) Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que
comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
b1) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
b2) As particularidades do contrato em vigência;
b3) A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
b4) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
b5) Índice específico ou setorial, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos
dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
6.13 O Contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela Contratada.
6.14 Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
a) A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
c) Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do
custo de mão-de-obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva,
ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
6.15 Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
6.16 As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de apostilamento, e não
poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, em que deverão ser formalizadas por aditamento. (art. 40, inciso VI, Parágrafo 4º da
IN MPOG-SLTI 02/2008, com redação dada pela IN MPOG-SLTI 03/2009).
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ATRIBUIÇÕES E ESCOLARIDADE
7.1 Com vistas à prestação dos serviços descritos no Termo de Referência, a CONTRATADA deverá dispor
de pessoal obrigatoriamente contratado de acordo com a legislação trabalhista (Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT) e atribuições e escolaridade prevista no Item 12.
CLÁUSULA OITAVA - DA CARGA HORÁRIA E DO SALÁRIO A SER PAGO
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8.1 As funções que não possuem carga horária estipulada em Convenção Coletiva ou outro regulamento
específico ou não estejam previstas neste Termo de Referência, devem ser baseadas na Consolidação das
Leis Trabalhistas – CLT, que prevê jornada de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
8.2 A jornada de trabalho padrão será de segunda-feira à sexta-feira, com intervalos para refeições de 02
(duas) horas, compreendendo o regime de 44 horas semanais.
8.3 Caso o horário de expediente do órgão seja alterado por determinação legal, por imposição de
circunstâncias supervenientes, os horários da prestação de serviços deverão ser adequados para atender a
nova situação, sem ônus para o IPAM.
8.4 Nas atividades definidas neste Termo de Referência a hora padrão estabelecida pelo órgão
representativo ou normativo da categoria será reconhecida como hora cheia, ou seja, equivalente a 60
minutos.
8.5 O registro da jornada de trabalho será realizado por meio de ponto eletrônico disponibilizado, instalado e
operado pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, sendo de sua inteira responsabilidade a
substituição do mesmo quando houver necessidade.
8.6 Deverá ser observado o valor previsto em Convenção Coletiva, Acordo, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
Assemelhado da respectiva categoria que servirão de base acompanhamento dos pisos salariais e demais
benefícios dos trabalhadores, bem como para futuras repactuações contratuais.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
CABERÁ AO CONTRATANTE:
a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei
n° 8.666/93;
b)

Disponibilizar instalações sanitárias;

c) Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas;
d) Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios;
CABERÁ A CONTRATADA:
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
b) Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
c) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s, tais como: luva, touca, avental, colete,
capacete, capa de chuva, bota, blazer, camisa, calça, entre outros, além do fornecimento dos materiais e
equipamentos e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços;
d) Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências;
e) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho;
f) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregafos, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
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g) E de responsabilidade da Contratada o Treinamento dos funcionários que iram prestar serviço no IPAM a
cada 06 (seis) meses ou quando da necessidade, através de cursos, palestras, seminários entre outros
eventos, em especial os que laboram nos setores: financeiro, administração, informática e recepção.
h) A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, devera manter os insumos, que possam ser
utilizados, em perfeita execução dos serviços e condições de uso, devendo os danificados serem
substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS PARA ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
10.1 Após a adjudicação do objeto do certame e até a 10 (dez) dias data da assinatura do contrato, a
licitante vencedora deverá prestar garantia correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da
contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 c/c art. 31, inciso III, da Lei federal n.º 8.666/1993.
10.2 Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva
apólice deverá constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo pagamento
dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros.
10.3 A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações
contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da
Lei federal n.º 8.666/1993.
10.4 A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando
descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.
CLÁUSULA ONZE - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A Fiscalização dos serviços executados será realizada por servidor (sendo um Titular e um Suplente
em sua ausência) nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme art. 58,
inciso III, c/c art. 67, §§ 1° e 2°.
11.2 Cabe ainda ao Fiscal do Contrato emissão de Relatório mensal concomitante ao Relatório expedido
pela Contratada. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93,
que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração
Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos contratos administrativos,
conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93.
11.3 O fiscal do contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO e ratificação pelo
Gestor do Contrato.
CLÁUSULA DOZE - DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta
corrente da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento e atesto efetuado pelo
setor competente. 12.2 Devendo constar ainda a seguinte documentação:
12.3Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
12.4 Nota Fiscal / Fatura;
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12.5
12.6

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011);
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(Inciso V do art. 7º da Lei

nº 8.036/90);
12.7

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União

(Portaria Conjunta PGFN/SRF n º. 03 de

22/11/2005);
12.8

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União

(Portaria

RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/14).

12.9 Apresentação do relatório de frequência/pontualidade extraído do relógio de ponto;
12.10

Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal provocados exclusivamente pela

Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes
fórmulas:
I= (Tx/100) 365 EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
Tx = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
12.11 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.
12.12 Em cumprimento ao disposto no artigo 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96, e a Instrução Normativa nº
306, de 12 de março de 2003, da Secretaria da Receita Federal – SRF, o IPAM reterá na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuar à empresa.
12.13 Comprovar o cumprimento, dentre outras, das seguintes obrigações trabalhistas e sociais:
I - Regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal,
sob pena de rescisão contratual, por meio dos seguintes documentos:
a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
b) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.
c) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
Internet.
d) Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
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II - Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no instrumento convocatório,
por meio dos seguintes documentos:
a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
b) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
Internet.
c) Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
III - Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior.
IV - Fornecimento de vale-transporte (ajuda de custo) e auxílio-alimentação quando cabível.
V - Pagamento do 13º salário.
VI - Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei.
VII - Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos.
VIII - Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei.
IX - Encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela
legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados).
X - Cumprimento das obrigações contidas em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa
em dissídio coletivo de trabalho.
XI - Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em
relação aos empregados vinculados ao contrato.
XII - Realização de todas as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS dos
empregados.
CLÁUSULA TREZE - DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E COMERCIAIS
13.1 A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação
trabalhista, previdenciária, fiscal ou comercial para o CONTRATANTE. Em conformidade com o art. 71 da
Lei nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO: É de responsabilidade do CONTRATADO o registro do funcionário em Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, quando da necessidade, assim como, todas as despesas com o
pessoal de sua contratação utilizado na prestação dos serviços ora contratados, inclusive os encargos
trabalhistas, previdenciários e securitários.
Comprovar o cumprimento, dentre outras, das seguintes obrigações trabalhistas e sociais:
I - Regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição Federal,
sob pena de rescisão contratual, por meio dos seguintes documentos:
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a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
b) Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência.
c) Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
Internet.
d) Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
II - Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, conforme estabelecido no instrumento convocatório,
por meio dos seguintes documentos:
a) Cópia do protocolo de envio de arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP).
b) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do
comprovante de recolhimento bancário ou do comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela
Internet.
c) Cópia da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (RE).
III - Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior.
IV - Fornecimento de vale-transporte (ajuda de custo) e auxílio-alimentação quando cabível.
V - Pagamento do 13º salário.
VI - Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei.
VII - Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso.
VIII - Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei.
IX - Encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela
legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados). X - Cumprimento das obrigações contidas em acordo coletivo, convenção
coletiva ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho.
XI - Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em
relação aos empregados vinculados ao contrato.
XII - Realização de todas as devidas anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social –CTPS dos
empregados.
CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES E RESCISÃO
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência dos
preitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos art. n° 86, 87 e 88
da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
1. Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a
Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do
Município de São Luís;
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2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das
obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo de 15
(quinze) dias corridos;
3. Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual,
independentemente da aplicação das multas cabíveis;
4. Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de
São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha
acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que
lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de
caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior,
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo
único do art. 393 do Código Civil.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer
das hipóteses dos art. 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINZE - DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
15.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
PARAGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por
escrito da CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do Contrato.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
16.1 Este Contrato será regido pela Lei n° 8.666/93, Lei nº. 10.520/02 e Decreto nº. 5.450/05 e suas
alterações posteriores, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e seus anexos, sem
prejuízo da legislação correlata, atinentes a Contratos Administrativos.
CLÁUSULA DEZESSETE - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
17.1 Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados:
a) Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM, localizado a Rua do Sol, n°. 265,
Centro, São Luís/MA;
b) Centro de Convivência do IPAM, localizado a Rua São Bernardo, n°. 115, Olho D’água, São
Luís/MA;
c) Perícia Médica, localizado a Avenida Beira – Mar, n°. 480, Centro, São Luís/MA.
CLÁUSLA DEZOITO - DA CONTA VINCULADA
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18.1 Com base na Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando à garantia do cumprimento
das obrigações trabalhistas, o IPAM poderá optar por depositar, mensalmente, em conta vinculada
específica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos
trabalhadores envolvidos na execução do contrato, em consonância com o disposto no art. 18, e a
prescrição constante do anexo VII-B, ambos da

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5/2017,

os quais somente

serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores nas seguintes condições:
a) parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido;
b) parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias previsto na Constituição,
quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato;
c) parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º salário proporcional, às férias proporcionais e à
indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado
ao contrato; e
d) ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
18.2 As provisões para o pagamento dos encargos trabalhistas de que tratam este serão destacadas do
valor mensal do contrato e depositadas na citada conta vinculada, aberta em nome da CONTRATADA, junto
à instituição bancária oficial e bloqueada para movimentação.
18.3 O saldo existente na Conta-Depósito Vinculada ― bloqueada para movimentação apenas será liberado
com a execução completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
18.4 A movimentação da conta vinculada será efetivada somente mediante autorização por escrito do IPAM,
exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
18.5 A CONTRATADA poderá solicitar a autorização ao IPAM para resgatar os valores da conta vinculada
despendidos com o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados, ocorridas durante a vigência do Contrato:
a) para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas dos
empregados ocorridas durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao IPAM os
documentos comprobatórios de que efetivamente pagou a cada empregado as referidas verbas;
b) após a confirmação da ocorrência que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de
eventuais indenizações trabalhistas o gestor encaminhará à Subsecretaria de Contratos e Convênios, para
a conferência dos cálculos, e após o IPAM emitirá a autorização para a movimentação, dirigida à instituição
financeira oficial no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios da empresa;
c) a CONTRATADA será informada pela Subsecretaria de Contratos e Convênios de eventuais
inconsistências ou equívocos nos cálculos apresentados, devendo saneá-los em até 2 (dois) dias úteis;
d) a notificação de que trata o subitem anterior suspende a contagem do prazo para a emissão da
autorização de que trata o subitem b;
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e) a autorização de que trata o subitem b deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos;
f) a CONTRATADA deverá apresentar ao IPAM, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da
movimentação, os comprovantes das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações
trabalhistas.
CLÁUSLA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO
19.1 O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do Município, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a publicação no prazo de vinte dias
consecutivos desta data.
CLÁUSULA VINTE – DO FORO
20.1 Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
20.2 E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02
(duas) testemunhas que também as subscrevem.
São Luís – MA, xxxxxxxxxxx.
MARIA JOSÉ OLIVEIRA DE MARINHO
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
CONTRATANTE
xxxxxxx
CPF (MF): XXXXXXX.
CNPJ (MF) SOB O Nº. xxxx
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1. ---------------------------------------

2. --------------------------------

APROVO consoante o previsto no parágrafo único, inciso X, art. 38 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993.
Em ____/____/_____

Francisco de Assis Pinheiro Abreu
Chefe da ASSJUR/IPAM
Advogado OAB/MA nº. 2.368

