PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015
PROCESSO Nº 140 - 1147/2014
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 02/2015, na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993
e da Lei Complementar nº 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a contratação de empresa para auxiliar o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luís na realização do
processo de escolha de conselheiros tutelares, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
DIA: 27.08.2015
HORÁRIO: 14:30 horas
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jeronimo de Albuquerque, Quadra 16, nº 06,
Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da Central
Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não houver
recurso;
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) Contratação de empresa para auxiliar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Luís na realização do processo de escolha de conselheiros tutelares,
conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital.
b) O valor global estimado é de R$ 673.799,25 (seiscentos e setenta e três mil setecentos e
noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).
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2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à conta da Natureza da
Despesa33.90.39doProjeto/Atividade0812202072060/0812202072063/081220406217
6 do Recurso 100.
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da qual o
autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma do
inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que integre
ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica punida na forma
dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) 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;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
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a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter:


Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da Empresa
licitante.



Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data prevista para
a abertura dos envelopes de proposta.



As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60
(sessenta) dias corridos.



Descrição detalhada do(s) objetos a ser(em) ofertados(s), com indicação de

marca (quando

for

pertinente) observadas as especificações indicadas no termo de referência, identificação da quantidade
estimada e especificações de modo a garantir a correta aferição do objeto proposto.


Preço unitário e global, já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução
do objeto Básico.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a)

os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
Habilitação Parcial



Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no
caso de pessoa física;



Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;



Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;



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

Habilitação
Jurídica




Regularidade
Fiscal e
Trabalhista 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
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Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que estejam dentro
do prazo de validade até a data de entrega, composta de:

o

Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Fiscais e Dívida
Ativa).
CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período de
validade;
CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de validade.
CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.



Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da
pessoa física, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data
prevista para entrega das propostas.



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pela UFIR
quando encerradas a mais de três meses da data de sua apresentação;



As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a administração
Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação. A comprovação do Capital Social
poderá ser feita pelo Balanço Patrimonial como também por alteração contratual
devidamente registrada na Junta Comercial.



As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência
deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado
do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado levantado com base no
mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta.



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional
do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
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Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos Termos de
Abertura e de Encerramento do Livro em questão.

Habilitação Complementar

Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de
direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante prestou ou
está prestando serviços de mesma natureza, compatíveis com o objeto
desta licitação, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço e
telefone da(s) entidade (s) atestadora(s).

QualificaçãoTécnica




Declarações

Declaração 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, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal,
conforme Anexo II.



Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado.
Anexo II.




Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo II.

a) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.
b) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente
consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
c) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
d) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
e) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão
da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da sessão.
f) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal ou
entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.
g) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como
válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
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h) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou solicitar
esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do
Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no
Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Av. Jeronimo de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed.
Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou prestará
esclarecimentos no prazo legal.
c) 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.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do
licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um Pregoeiro e
realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal
deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando
início ao recebimento da DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO e dos envelopes.
8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances;



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal

9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de
apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
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comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e para a
prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo certame e
não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;
b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo,
ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia do
respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na
sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento na
Lei Complementar nº. 147/2014 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas 1, conforme
modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante
optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 147/2014 bem como pela Lei
Municipal 4.830/2007.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO (Habilitação Prévia),
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de
proposta (envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste
Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo
representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)



a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas em 02
(dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos abaixo:
Envelope nº 1: Proposta de Preços;
1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.
b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas.
d) não serão aceitas documentação e proposta entregues em outros setores que não seja o
especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de Pregão e
seus Anexos.
12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos neste
Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, III, da Lei
n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o parâmetro
mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna da licitação,
nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:





Não atenderem às exigências do Edital;
Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;
Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO LICITANTE
Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele
renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
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o
o








Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá estabelecer
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se, para tanto:
Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; ou.
Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;
O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-manutenção da
proposta.
Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e o preço seja
compatível com os praticados no mercado;
Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de
até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.
O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do ÓRGÃO
DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base nas propostas
dos demais concorrentes.
Da Classificação das propostas










Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR PREÇO
GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, selecionando-os
para a etapa de lances;
Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, incluída a de
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais;
Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) proponentes,
seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o certame transcorrerá
normalmente, com dois licitantes na fase de lances;
No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes;
Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta classificada, o
Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os
dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação quanto
ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de diferença
entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma sucessiva,
em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
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e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor classificadas, o
critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que dará o primeiro lance,
entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva
fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) 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:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 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;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma
da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito;



No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio, definindo e
convocando automaticamente a vencedora para apresentação da oferta final do desempate;

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei Complementar nº
147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá seu
curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando aumentar as
vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de
classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15. DA HABILITAÇÃO
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a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do
licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do Pregoeiro,
com base no Cadastro de Fornecedores.
b) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na p
c) rópria sessão;
d) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital.
e) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por
igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
f) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
g) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção
da proposta que melhor atenda a este Edital.
h) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 (oito)
dias úteis para a apresentação de novos documentos.
i) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.
16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço adequada
ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou por
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de
ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar
aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades apontadas
pelo Pregoeiro.
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f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante observandose: (apenas se houver divisão em lotes)




Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores
ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços unitários, para
qualquer um dos itens individualmente; e
Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos preços unitários
dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades.

17. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua
intenção de recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de recorrer.
c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao licitante
vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;



Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, concedendo, nesse
caso, o prazo de três dias úteis;



Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem disponibilizados
imediatamente, ou no mesmo dia;



Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais presentes, que terão
o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na sequência daquele concedido ao
recorrente;



Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e contrarrazões de
recurso, informando aos presentes;



Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos meramente
protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do recurso,
podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
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b) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da Licitação.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a)

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá comparecer
para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta constante do Anexo.

b)

Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitante
vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.

c)

Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por meio do
Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de
habilitação.

d)

Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade operacional, o
representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da sessão ou, não sendo
credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis, as respectivas vias por correio,
com registro de urgência.

e)

No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço eletrônico (email), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que terá validade para fins de
atendimento do prazo, situação em que os originais poderão ser recebidos em prazo de até 10 (dez)
dias.

f)

A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.

g)

Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação por outro meio, o
contratado será alertado para promover a devida regularização.

h)

Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade competente:
h.1.
providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla defesa e o
contraditório;
h.2.

retornará os autos ao pregoeiro para que retome a sessão.

i)

Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a abertura da
sessão.

j)

O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova adjudicação.

k)

Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo superveniente;
k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade das
propostas.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da Nota de Empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
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21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
a) em conformidade com o artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, mediante recibo, o objeto da presente
licitação será recebido.
22. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado nas condições estabelecidas na Minuta do Contrato, ANEXO III
deste Edital.
b) Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o mesmo
será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.
c) Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as orientações
da Receita Federal do Brasil.
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I – advertência escrita;
II – multa na forma prevista no termo de referência;
III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 5
(cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo.
b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de referência.
c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por escrito,
fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO LICITANTE.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS
a)

é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:



Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificação e habilitação;



Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões;



No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e acessível a
todos os interessados; e



Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.

b)

O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la
por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

c)

A anulação do pregão induz à do contrato.

14

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
d)

Os 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.

e)

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.

f)

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.

g)

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em
contrário.

h)

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da Sessão Pública de Pregão.

i)

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

j)

A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares
vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.

k)

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

l)

Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste
Edital.

m) 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.
25. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:





ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO III – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO

26. DO FORO
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, 12 de agosto de 2015.

THIAGO VANDERLEI BRAGA
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços para auxiliar o
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de São Luis CMDCA/SL na realização do processo de escolha de conselheiros tutelares das áreas:
ITAQUI BACANGA, CIDADE OPERARIA, CIDADE OLIMPICA, VILA LUIZÃO-TURU, RURAL,
SÃO CRISTOVÃO, SÃO RAIMUNDO, COHAB, COHATRAC, BEQUIMÃO, ANIL, SÃO
FRANCISCO,

COHAMA,

COROADINHO,

JOÃO

PAULO

E

CENTRO-ALEMANHA,

em

conformidade com os requisitos e condições deste Termo.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Considerando as responsabilidades e competências do município, no
âmbito do SUAS , no que diz respeito ao desenvolvimento dos processos de
planejamento

,

monitoramento

e

avaliação

da

gestão

e

execução

das

ações

socioassistencias, em observância ao que dispõem a Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS
– 2012 em seu art. 99 o qual dispõe que “O monitoramento do SUAS constitui função
inerente à gestão e ao controle social e consiste no acompanhamento continuo e
sistemático do desenvolvimento do desenvolvimento dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas”.
2.2 Desta feita, a contratação justifica-se pela necessidade de auxiliar o
CMDCA/SL disponibilizando as condições de infra-estrutura, materiais e recursos
humanos necessários pra realização do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares
do Município de São Luis/MA.
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS DE APOIO.
3.1 REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS
TUTELARES DE SÃO LUIS.
ITEM I
ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Lanches para o dia da eleição (manhã), composto
de:

1.
● Fatia de bolo de trigo 200g ou Salgado
individual (coxinha de galinha, empada, pastel

QUANT.
1.320
(Unidade
por
pessoa)
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ITEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

QUANT.

árabe);
● Refrigerante em lata de 350 ml(cola, laranja,
tutti – fruti, guaraná) gelado ou suco de caixinha de
250 ml (uva, pêssego e abacaxi);
● Água mineral de copo de 150 ml.
Lanches para o dia da eleição (tarde), composto de:
● Fatia de bolo de trigo 200g ou Salgado
individual (coxinha de galinha, empada, pastel
árabe);
2.
● Refrigerante em lata de 350 ml (cola, laranja,
tutti – fruti, guaraná) gelado ou suco de caixinha de
250 ml (uva, pêssego e abacaxi);

1.320
(Unidade
por
pessoa)

● Água mineral de copo de 200 ml.
Almoço para o dia da eleição

3.

Quentinhas para o dia da eleição composta de:
 Arroz: branco;
 Feijão;
 Carne assada de panela, trinchada, bovina;
OU frango ao forno.
 Salada: folhosos, tomate e acelga;
 Guarnição: farofa e purê de batata;
 Sobremesa: mariola.

Para
1.320
pessoas

Refrigerante em lata de 350 ml (cola, laranja, tuttifruti, guaraná) gelado ou suco de caixinha de 250
ml )uva, pêssego e abacaxi).
Água mineral em copo de 200 ml.

Observações:
1- Os componentes dos lanches e das refeições devem ser preparados e
acondicionados com higiene adequada, balanceados de acordos com os
padrões nutricionais usualmente recomendados.
2- Cada unidade do lanche corresponderá a um tipo de salgado ou bolo +
bebida + água.
3- Preparar, acondicionar e entregar as refeições e os lanches nos locais
serem informados pelo CMDCA-SL, em quantidade previamente
determinada para as reuniões.
A empresa será notificada com
antecedência de 02(dois) dias para efetuar a entrega das refeições.
4- As refeições deverão ser acomodadas em embalagens do tipo
“quentinhas com divisória”, acompanhadas de guardanapos, talheres e/ou
colheres que deverão ser de material plástico descartável, somente para o
dia da eleição + refrigerante + água.
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5- A licitante vencedora se compromete a fornecer as refeições de acordo
com horário e local estabelecidos, bem como nos dis acordados pelo
CMDCA-SL.
6- Cada refeição deverá vir o equivalente a 636,36 gramas de peso.
7- O cardápio deverá vir com todos os indicadores, exceto o item carne que
a Contratante irá selecionar com 02(dois) dias de antecedência para
compor as quentinhas com divisórias.
8- Os refrigerantes e as quentinhas deverão vir acondicionados em caixa de
isopor. Os refrigerantes e água pra serem conversados gelados e as
quentinhas para serem conservadas quentes.
ITEM 02
ITEM

1.

2.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COLADO COM
CAPA MAIS 120 PÁGINAS, NAS MEDIDAS 9,7X15 CM;
ACABAMENTO: DOBRA CRUZADA DUPLA, ALCEADEIRA DE
LIVRO, COLA QUENTE; DIAGRAMAÇÃO; FINALIZAÇÃO; CAPA
EM COUCHÊ BRILHO DE 170G COM 04X0 COR(ES) E 0
PÁGINAS; MIOLO FECHADO EM OFFSET DE 75G COM 01X01
COR(ES) E 120 PÁGINAS.
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE
EM
QUADRINHOS, COLADO COM CAPA MAIS 24 PÁGINAS, NAS
MEDIDAS 15X21; ACABAMENTO: DOBRA CRUZADA DUPLA,
ALCEADEIRA DE LIVRO, COLA QUENTE; DIAGRAMAÇÃO;
FINALIZAÇÃO; CAPA EM COUCHÊ BRILHO DE 170G COM 04X0
COR(ES); MIOLO FECHADO EM OFFSET DE 75G COM 01X01
COR(ES) E 24 PÁGINAS.
CARTILHA GRAMPEADA COM CAPA MAIS 24 PÁGINAS NAS
MEDIDAS 15X21; ACABAMENTOS: ALÇEADEIRA MULLHER,
DOBRA CRUZADA DUPLA; DIAGRAMAÇÃO; FINALIZAÇÃO;
CAPA EM COUCHÊ BRILHO DE 170G COM 01X0 COR(ES) E 0
PÁGINAS: MIOLO 01 EM OFFSET DE 75G COM 01X01 COR(ES)
E 24 PÁGINAS; MIOLO ADICIONAL 01 EM OFFSET DE 75G COM
01X01 COR(ES) E 24 PÁGINAS.
CARTAZES NAS MEDIDAS 45X64 CM; IMPRESSO EM COUCHÊ
COM
BRILHO
DE
115G
COM
04X04
COR(ES);
ACABAMENTO;DIAGRAMAÇÃO.
FOLDERS NA MEDIDA 21X30 CM; IMPRESSO EM COUCHÊ COM
BRILHO DE 15G COM 04X04 COR(ES) ACABAMENTO: DOBRA
CENTRAL; DIAGRAMAÇÃO.
FAIXA
DE
DIVULGAÇÃO
EM
LONA
COLORIDA
PRA
DIVULGAÇÃO NAS MEDIDAS 0,70X01MTS, ACABAMENTOS
COM ILHOIS; SERVIÇOS DE ARTE E CRIAÇÃO.
CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO NAS MEDIDAS 45X67 CM;
IMPRESSO EM OFFSET DE 75G COM 04X04 COR(ES);
ACABAMENTO; DIAGRAMAÇÃO.
PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO NAS MEDIDAS 15X21 CM;
IMPRESSO EM COUCHÊ, BRILHO 90G COM 04X0 COR(ES);
ACABAMENTO; DIAGRAMAÇÃO.
MIDIA / CARRO DE SOM, 80 HORAS DE ANÚNCIOS
DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM.

QUANT.

12.000

12.000

12.000

5.000
15.000

15
10.000
10.000
10
CARROS
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ITEM
9.
10.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS GRÁFICOS
SPOTS COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS CAD
ELABORAÇÃO DE MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO.

QUANT.
COM

CONFECÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA
EM POLICROMIA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA, SERVIÇO
DE ARTE E CRIAÇÃO. SENDO EM TAMANHO P, EM TAMANHO M
E TAMANHO G, NA COR BRANCA E PRETA.

10
1.000

ITEM 03
ITEM

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO
COPO DESCARTÁVEL COM
CAPACIDADE DE 30 ML,
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 COPOS CADA,
IMPRESSÃO E CADA PACOTE A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,
QUANTIDADE, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EM
RELEVO EM CADA COPO. SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230, OS
COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA
TÉCNICA 14.865 / 2002 ABNT.
COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 150 ML,
ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 COPOS CADA,
IMPRESSÃO E CADA PACOTE A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,
QUANTIDADE, MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EM
RELEVO EM CADA COPO. SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO
MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230, OS
COPOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA
TÉCNICA 14.865 / 2002 ABNT.
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 42800, NA COR
PRETA. COM A REFERÊNCIA HP Nº 60.
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 42800,
COLORIDA. COM A REFERÊNCIA HP Nº 60 COLOS.
DISCO DE MÍDIA GRAVÁVEL, CD-R, 700MB, VIRGEM, LEITURA
52X, 80 MIN, GRAVAÇÃO 1 A 12X.
PEN DRIVES 16GB COM USB 2.0 OU SUPERIOR
CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 2/0, FABRICADO
COM ARAME DE AÇO, ANTIFERRUGEM, EMBALAGEM COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. CAIXA COM 100
UNIDADES
GRAMPO, PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, TAMANHO 26/6.
EMBALAGEM: CAIXA COM 1000 UNIDADES, COM DADOS DE
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL, TAMANHO PEQUENO, PARA
GRAMPO 26/6MM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR NO
MÍNIMO VINTE FOLHAS DE 75G/M2.;
TONNER PRA IMPRESSORA CB 435A, CB 436A E CE 285A
COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS HP P 1005 OU HP P 1006.
CANETA
ESFEROGRÁFICA,
MATERIAL
RESISTENTE,
COMPOSIÇÃO:
RESINAS
TERMOPLÁSTICAS,
TINTA
E
SOLVENTES, ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS
1, PONTA 1,0MM, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO
ESCRITA MÉDIA E MACIA SEM BORRÕES, NA COR AZUL,
SENDO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CORPO CILÍNDRICO

QTDE.

12
PACOTES

15
PACOTES

05
05
100
10

10

10

15
10

10
CAIXAS
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ITEM

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO
OU
SEXTAVADO,
TRANSPARENTE,
TAMPA
E
OUTRO
DISPOSITIVO ANTIASFIXIANTES (NO PLUG TRASEIRO OU NO
CORPO DA CANETA), ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CAIXA
COM 50 UNIDADES COM O SELO DO INMETRO EXPOSTO NA
EMBALAGEM, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES.
CAIXA COM 50 UNIDADES.
PASTA ABA COM ELÁSTICO 100% PLÁSTICA, ATÓXICA. COR
TRANSPARENTE. DIMENSÕES: 235 LARGURA X 350 MM
ALTURA. ESPESSURA 0,35MM.
PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR TIPO AZ, EM PAPELÃO
PRENSADO, TAMANHO OFICIO, MEDINDO 350 MM (LARGURA)
X 280 MM (ALTURA) X 85 MM UND 3900 (DORSO), COM
VARIAÇÃO DE +/- 10 POR CENTO, PROTETOR METÁLICO NAS
BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM
ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO
POR MOLA FIXADO POR 04 (QUATRO) REBITES, PRENDEDOR
EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO DE
MANUSEIO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO E JANELA
PARA IDENTIFICAÇÃO NO DORSO. EMBALAGEM COM DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297
MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO TINTA,
GRAMATURA 75 G/M2, BRANCA.
ENVELOPE TIPO SACO EM PAPEL KRAFT, COR PARDA, 80G/M2,
FORMATO 250X353MM, ACONDICIONADO EM CAIXA.
FITA CREPE GOMADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 19 MM
LARGURA,
CONFECCIONADA
EM
MATERIAL
DE
BOA
QUALIDADE, COM UM ÍNDICE DE ADERÊNCIA DE MAIS DE
90%, DEVENDO CONSTAR NO RÓTULO INTERNO DO ROLO
TODOS OS DADOS DO FABRICANTE E A DATA DE VALIDADE E
ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT.
ÁGUA MINERAL SEM GÁS, GELADA - COPO (CAIXA C/ 48
UNIDADES DE 200 ML CADA), LACRADOS, DENTRO DOS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCIA
E VALIDADE (NO MÍNIMO DE 6 MESES) IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DO PRODUTO.
SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS, EMBALAGEM
10 UNIDADES, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, CLASSE A, EM RESINA TERMOPLÁSTICA
VIRGEM OU RECICLADA, DIMENSÕES: 59 X 62 CM, PODENDO
VARIAR +/- 1,0 CM, MICRAGEM DE 4,0. DEVERÁ ESTAR EM
CONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
DA
ABNT
NBR
9190/9191/13055/13056.
SACO PLÁSTICO LIXO 100 LITROS, EMBALAGEM 10 UNIDADES,
EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CLASSE A, COM 03
(TRÊS) MICRAS DE ESPESSURA POR PAREDE, NA COR PRETA,
CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 75 X 105 CM, COM
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DEVERÁ ESTAR
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR
9190/9191/13055/13056.
PAPEL HIGIÊNICO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO,
GROFADO, COM RELEVO, FOLHA DUPLA NA COR BRANCA
(100% BRANCA), NEUTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. PACOTE

QTDE.

500

20

40
RESMAS
300
ENVELOPES

60

125
CAIXAS

30
PACOTES

50
PACOTES

32
PACOTES
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21.

21.

22.

23.
24.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO
COM 04 ROLOS MEDINDO 30MX10CM. A EMBALAGEM DEVERÁ
TER BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.
VASSOURA, COM CERDAS DE NYLON LUXO, BASE EM MADEIRA
RESISTENTE,
CERDAS
COM
COMPRIMENTO
MÍNIMO
(SALIENTE) DE 11CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM,
DISPOSTAS EM NO MÍNIMO 4 CARREIRAS DE TUFOS
JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A PREENCHER TODA A
BASE, A FIXAÇÃO DAS CERDAS À BASE DEVERÁ SER FIRME E
RESISTENTE, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO MEDINDO
1,20M, COM EMBORRACHADO NA PONTA PARA ROSQUEAR
COM FACILIDADE NA BASE DA VASSOURA E COM GANCHO NA
OUTRA PONTA DO CABO PARA PENDURAR, COM PERFEITO
ACABAMENTO, USO DOMÉSTICO.
DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO:
DESINFETANTE E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA:
DIVERSOS. FRASCO DE 2 LITROS. A EMBALAGEM DEVERÁ
CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
SABÃO EM PO, PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZACAO PARA
LIMPEZAS DIVERSAS, COM A SEGUINTE COMPOSICAO
MINIMA:
TENSOATIVO,
ENZIMAS,
AGUA,PERFUME,TAMPONANTES,COADJUVANTES, SINERGISTA,
BRANQUEADOR OTICO E CORANTE, BIODEGRADAVEL, COM
AROMATIZADO,
NA
COR
DE
COLORACAO
AZULADA,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE) COM 1 KG,
ROTULO COM INFORMACOES SOBRE O SABAO EM PO,
FABRICANTE,
RESPONSAVEL
TECNICO,
REGISTRO
NO
MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA.
RECARGA DE CRÉDITOS DE CELULARES DE OPERADORAS
VARIADAS PARA 100 PESSOAS NO VALOR DE R$ 25,00;
RECARGA DE CARTÕES DE VALES-TRANSPORTES PARA OS
MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA NO VALOR DE R$ 100,00
CADA

QTDE.

30

40

15

100
32

ITEM 04
ITEM

1.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Disponibilização de 20 carros de porte médio sem tração com
motorista e combustível visando o transporte de 15 pessoas da
Comissão Executiva, equipe técnica e colaboradores partindo do
CMDCA pra o(s) local(is) onde será (ao) realizados as reuniões e o
pleito (oito horas diárias) os carros ficarão disponibilizados
durante 7 dias, durante 04 (quatro) meses.

QTDE.
20
carros x
4 meses.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM OFERECIDOS
4.1 Apoio e auxilio na organização das 200 reuniões de mobilizações nas
comunidades, 50 reuniões da comissão executiva e o dia da eleição dos Conselheiros;
4.2 Organização e sinalização com cartazes e informações que fizerem
necessárias, fixa com identificação sobre o dia da eleição dos Conselheiros Tutelares das
10 (dez) áreas nos espaços em que serão realizadas s atividades do pleito;
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4.3 Organização, Distribuição e Produção de Materiais Gráficos e de
Divulgação em jornais, rádios comunitárias, sites e utilização de carro de som;
4.4 Organizar o Curso de capacitação para pré-candidatos a Conselheiro
Tutelar em três dias com duração de oito horas com fornecimento de lanche e refeição
aos participantes, os profissionais qualificados (pedagogo, assistente social, psicólogo e
advogado) serão requisitados pela Secretaria a qual o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança do Adolescente é vinculado, ou seja, a Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social.
4.5 Distribuição dos lanches e refeições que forem servidos durante a eleição
pra 1.320 pessoas que estarão a serviço do CMDCA tais como: membros da comissão
executiva, mensários, colaboradores, operacionais, guardas municipais e técnicos do
TER;
4.6 Fornecimento do material de consumo pra realização de reuniões de
mobilização nas comunidades e para o dia da eleição;
4.7

Transportar

os

membros

da

Comissão

Executiva,

conselheiros,

colaboradores/facilitadores, equipe técnica par as reuniões junto ao Ministério Publico,
Tribunal Regional Eleitoral, comunidades e demais locais necessários para melhor
desenvolvimento do Processo de Escolha e realização do pleito.
5. OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
1) Planejar, organizar, gerir e executar as condições de infra-estrutura e
contratação de recursos humanos necessários para os Eventos;
2) Organizar e executar as tarefas propostas no cronograma de atividades
conforme estabelecido pelo CMDCA-SL
3) Organizar os locais para a realização dos referidos Processos de Escolha em
locais de fácil acesso de forma a proporcionar tranqüilidade para os participantes;
4) Organizar, contratar, acompanhar e custear as despesas do serviço de
alimentação de acordo com o número de pessoas que trabalharão no dia da Escolha;
5) Fornecer os materiais especificados para o bom andamento dos trabalhos
da comissão executiva e das reuniões nas comunidades;
6) Assegurar condições materiais, logísticas e de recursos humanos para a
realização do 1° Processo de Escolha Unificado dos conselheiros tutelares de São
Luis,objeto deste Edital;
7) Disponibilizar profissionais qualificados para exercer as funções descritas
no ANEXO I;
8)

Disponibilizar

imediatamente

funcionário

para

refazer

serviços

que

apresentarem vícios ou funcionamento inadequado, após vistoria feita pelos membros da
Equipe Técnica designados pelo CMDCA;
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9) Prestar assistência ao dia da escolha dos Conselheiros Tutelares das 10
Áreas em todos os itens do cronograma de atividades, sempre que solicitada;
10) Submeter à apreciação do CMDCA, qualquer serviço que deva ser
executado;
11) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com
a execução dos serviços, objeto deste Edital e seus anexos;
12) Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes
ao objeto do futuro Contrato;
13) Manter, durante o dia da escolha dos Conselheiros, seus funcionários /
contratados portando crachás e uniformes de identificação;
14) Substituir qualquer funcionário/contratado em caso de ausência legal ou
férias de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços;
15) Informar, imediatamente, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorra durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como,
comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, eventualmente,
venha a ocorrer;
16)

Prestar

todos

os

esclarecimentos

que

forem

solicitados

pela

Superintendência de Gestão do SUAS (SEMCAS), atendendo de imediato as solicitações;
17) Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem
interrupção;
18) Substituir, sempre que exigido pela SEMCAS, qualquer empregado cuja
atuação,

permanência

e/ou

comportamento

sejam

prejudiciais,

inconvenientes,

insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público, ou ainda,
incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;
19) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às recomendações aceita pela boa técnica, normas e legislação;
20) Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de
forma a obter uma operação correta e eficaz;
21) Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um
serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para a SEMCAS;
22) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da SEMCAS,
inerentes ao objeto do futuro Contrato;
23) Comunicar a SEMCAS, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
24) Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um
serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o CMDCA;
25) Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CMDCA,
inerentes ao objeto do futuro Contrato;
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26) manter, durante toda a execução do futuro Contrato,

compatibilidade

com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação,
exigidas na respectiva licitação, apresentando sempre que solicitado pelo CMDCA;
27) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
trabalhistas, fiscais e obrigações sociais previstas na legislação em vigor, obrigando-se a
saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CMDCA, nem com a SEMCAS;
28) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços ou
em conexão com eles;
29) Organizar, contratar, acompanhar e custear despesas dos seguintes
serviços de: segurança, limpeza, logística em geral, lanche, sinalização, refeição, entre
outros que se fizerem necessários à execução do Processo de Escolha, conforme Anexo I;
30) Elabora relatório completo de atividades após todo o Processo de Escolha
e apresentar as notas fiscais/faturas dos serviços realizados, para serem atestados pelo
responsável do pleito;
6. OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE
1) Efetuar os pagamentos dos serviços efetivamente prestados através da
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, mediante apresentação de Notas
Fiscais/Faturas, atestadas pelo responsável pelos Eventos;
2) Exigir o fiel cumprimento dos serviços objeto deste Termo, além de
determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
3) Responsabilizar-se, por meio do responsável pelos Eventos, pelo termo de
aceite

dos

serviços

efetivamente

prestados

ou

recusá-los,

motivada

e

fundamentadamente;
4) Avaliar a necessidade de correções que melhorem a qualidade da prestação
dos serviços objeto deste Termo;
5) Permitir acesso dos empregados da Licitante Adjudicatária a todas as
dependências nas quais serão executados os serviços referentes a este Termo;
6) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;
7) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
8) Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles
praticados no mercado, pelas demais empresas que executem serviços similares ao
objeto deste Temo, de forma a garantir que sejam mais vantajosos para a SEMCAS.
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9)

Fiscalizar o

cumprimento das

obrigações assumidas pela

Licitante

Adjudicatária, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados
os casos de força maior, justificados e aceitos pela SEMCAS;
10) Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.
7. DA FISCALIZAÇÃO
7.1 Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro
próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
7.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
contrato deverão ser encaminhadas à Superintendência de Administração, em tempo
hábil, para adoção das medidas cabíveis.
7.3

A

execução

dos

serviços

de

apoio

logístico

será

objeto

de

acompanhamento, controle, fiscalização desta SEMCAS, com atribuições específicas
devidamente designadas pela autoridade competente.
8. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
8.1 O recebimento provisório ou definitivo dos serviços/materiais não exclui a
responsabilidade civil pela segurança e funcionalidade dos serviços propostos, inclusive
ético-profissional pela sua execução, cabendo à Licitante Vencedora reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os serviços
objeto do futuro Contrato, em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, resultantes
da execução/atendimento dos programas, serviços ou materiais empregados.
9. FORMA DE PAGAMENTO
9.1. O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser
protocolada até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao da execução do serviço, com
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente comprovada à regularidade fiscal da
CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em caso de pendência,
ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal:
a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os serviços
executados;
b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da
data da reapresentação dos referidos documentos;
c) nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente
de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou falta de execução do serviço.
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9.2. O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for
protocolada a Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado pela
CONTRATANTE;
9.3. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de
pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos
referidos documentos.
10. PRAZO DE VIGÊNCIA
10.1 O contrato a ser firmado terá vigência da data de sua assinatura até o
dia 31 de dezembro de 2015.
11. DA RESCISÃO
11.1. A SEMCAS poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das
hipóteses previstas no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências
indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e nas
condições estabelecidas na minuta do contrato, das quais:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;
V - a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma
do § 1o do art. 67 desta Lei;
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
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XIII - a supressão dos serviços, por parte da Administração, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta
Lei;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes dos serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução do serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.
11.2. A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII da cláusula 11.1;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação.
12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
12.1. O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante
Contratada à multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia,
sobre o valor global previsto no contrato, enquanto perdurar o descumprimento ou
irregularidade.
12.2. Além da multa aludida no item 12.1, a Administração poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à licitante Contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial
do contrato, as seguintes sanções:
a) advertência;
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos
que ensejarem a sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito
da Administração;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
d) declaração

de

inidoneidade

para

licitar

ou

contratar

com

a

administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição.
12.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na alínea “b”.
12.4. As sanções previstas nos alíneas “c”e “d” poderão, também, ser
aplicadas às empresas que, em razão de contratos regidos

pela Lei Federal nº

8.666/1993:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da
licitação;
c) demonstrem

não

possuir

idoneidade

para

contratar

com

a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
13. DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES
13.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas
neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto,
até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da
Lei nº 8.666 de 1993.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Termo,
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 20101
Programa Atividade: 0812202072060/0812202072063/0812204062176
Elemento de Despesa: 339039
Fonte de Recursos: 100
15. VALOR DE REFERÊNCIA
15.1 De acordo com a cotação de preços realizada pela SEMCAS, na fase
interna da licitação, o valor global para prestação dos serviços é de R$ 673.799,25
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(Seiscentos e Setenta e Três Mil Setecentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e
Cinco Centavos).
16. DO FORO
16.1 Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado
do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
São Luís/MA, 18 de junho de 2015.

Carlos Alberto Seabra Júnior
Presidente da CSL/SEMCAS

Autorizo o Termo de Referência.
Andréia Carla Santana Everton Lauande
Secretária Municipal da Criança e Assistência Social
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ANEXO II
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº ___/2015, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO II
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/2014 OU COOPERATIVA NOS
TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do Edital,
do PREGÃO PRESENCIAL N°. __/2015, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 147/2014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes na lei
Complementar nº. 147/2014.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na
Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO II
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

PLENO

CONHECIMENTO

E

ATENDIMENTO

ÀS

EXIGÊNCIAS

DE

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ
n°___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os
requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)

32

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até
a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra
ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus
termos.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)

33

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO II
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para
fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as
penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
São Luís (MA),

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO III
MINUTA CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo n.º 140.1147/2014
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, com
sede no [Endereço], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [número],
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste
ato representada por sua Secretária, [Nome do Representante],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e domiciliado
na cidade de [Cidade/UF], portadora da Carteira de Identidade
n.º [número] – [Órgão Expedidor] e do CPF n.º [número].
CONTRATADA:
[Nome da Empresa], com sede no [Endereço], na cidade de
[Cidade/UF], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [número], doravante
denominada
simplesmente
CONTRATADA,
neste
ato
representada por seu [cargo], [Nome do Representante],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e domiciliado
na cidade de [Cidade/UF], portador da Carteira de Identidade n.º
[número] – [Órgão Expedidor] e do CPF nº [número].

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente Contrato
de Prestação de Serviços, mediante as seguintes Cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para prestação de serviços para auxiliar o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Luis - CMDCA/SL na
realização do processo de escolha de conselheiros tutelares das áreas: Itaqui
Bacanga, Cidade Operaria, Cidade Olimpica, Vila Luizão-Turu, Rural, São Cristovão,
São Raimundo, Cohab, Cohatrac, Bequimão, Anil, São Francisco, Cohama,
Coroadinho, João Paulo e Centro-Alemanha, em conformidade com os requisitos e
condições deste Contrato e do Termo de Referência, parte integrante deste
instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DOS
MATERIAIS
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2.1 As especificações dos serviços e materiais para a realização do processo de
escolha dos Conselheiros Tutelares de São Luís/Ma estão descriminadas no item 3
do Termo de Referência, constante do Processo 140.1147/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM
OFERECIDOS
3.1 Apoio e auxilio na organização das 200 (duzentas) reuniões de mobilizações nas
comunidades, 50 (cinquenta) reuniões da comissão executiva e o dia da eleição dos
Conselheiros;
3.2 Organização e sinalização com cartazes e informações que fizerem necessárias,
ficha com identificação sobre o dia da eleição dos Conselheiros Tutelares das 10
(dez) áreas nos espaços em que serão realizadas as atividades do pleito;
3.3 Organização, Distribuição e Produção de Materiais Gráficos e de Divulgação em
jornais, rádios comunitárias, sites e utilização de carro de som;
3.4 Organizar o Curso de capacitação para pré-candidatos a Conselheiro Tutelar em
três dias com duração de oito horas com fornecimento de lanche e refeição aos
participantes. Os profissionais qualificados (pedagogo, assistente social, psicólogo e
advogado) serão requisitados pela Secretaria a qual o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança do Adolescente é vinculado, ou seja, a Secretaria Municipal da
Criança e Assistência Social.
3.5 Distribuição dos lanches e refeições que forem servidos durante a eleição pra
1.320 pessoas que estarão a serviço do CMDCA tais como: membros da comissão
executiva, mensários, colaboradores, operacionais, guardas municipais e técnicos
do TRE;
3.6 Fornecimento do material de consumo pra realização de reuniões de mobilização
nas comunidades e para o dia da eleição;
3.7 Transportar os membros da Comissão Executiva, conselheiros,
colaboradores/facilitadores, equipe técnica par as reuniões junto ao Ministério
Publico, Tribunal Regional Eleitoral, comunidades e demais locais necessários para
melhor desenvolvimento do Processo de Escolha e realização do pleito.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Planejar, organizar, gerir e executar as condições de infra-estrutura e
contratação de recursos humanos necessários para os eventos;
4.2 Organizar e executar as tarefas propostas no cronograma de atividades
conforme estabelecido pelo CMDCA-SL
4.3 Organizar os locais para a realização dos referidos Processos de Escolha em
locais de fácil acesso de forma a proporcionar tranqüilidade para os participantes;
4.4 Organizar, contratar, acompanhar e custear as despesas do serviço de
alimentação de acordo com o número de pessoas que trabalharão no dia da
escolha;
4.5 Fornecer os materiais especificados para o bom andamento dos trabalhos da
comissão executiva e das reuniões nas comunidades;
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4.6 Assegurar condições materiais, logísticas e de recursos humanos para a
realização do 1° Processo de Escolha Unificado dos conselheiros tutelares de São
Luis, objeto deste Contrato;
4.7 Disponibilizar profissionais qualificados para exercer as funções descritas no
ANEXO I do Termo de Referência, parte integrante do Processo 140.1147/2014;
4.8 Disponibilizar imediatamente funcionário para refazer serviços que apresentarem
vícios ou funcionamento inadequado, após vistoria feita pelos membros da Equipe
Técnica designados pelo CMDCA;
4.9 Prestar assistência ao dia da escolha dos Conselheiros Tutelares das 10 Áreas
em todos os itens do cronograma de atividades, sempre que solicitada;
4.10 Submeter à apreciação do CMDCA, qualquer serviço que deva ser executado;
4.11 Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a
execução dos serviços, objeto deste Contrato;
4.12 Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades inerentes ao
objeto do Contrato;
4.13 Manter, durante o dia da escolha dos Conselheiros, seus funcionários /
contratados portando crachás e uniformes de identificação;
4.14 Substituir qualquer funcionário/contratado em caso de ausência legal ou férias
de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços;
4.15 Informar, imediatamente, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra
durante a execução dos serviços, para adoção de medidas cabíveis, bem como,
comunicar por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que,
eventualmente, venha a ocorrer;
4.16 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Superintendência
de Gestão do SUAS (SEMCAS), atendendo de imediato as solicitações;
4.17 Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem
interrupção;
4.18 Substituir, sempre que exigido pela SEMCAS, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam prejudiciais, inconvenientes,
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público, ou ainda,
incompatível com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;
4.19 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às recomendações aceita pela boa técnica, normas e legislação;
4.20 Implantar a supervisão permanente dos serviços, de modo adequado e de
forma a obter uma operação correta e eficaz;
4.21 Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um
serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE;
4.22 Atender prontamente quaisquer exigências do representante da
CONTRATANTE, inerentes ao objeto do Contrato;
4.23 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos necessários;
4.24 Manter suporte inerente aos serviços a serem executados, garantindo um
serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o CMDCA;
4.25 Atender prontamente quaisquer exigências do representante do CMDCA,
inerentes ao objeto do futuro Contrato;
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4.26 Manter, durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação,
exigidas na respectiva licitação, apresentando sempre que solicitado pelo CMDCA;
4.27 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas,
fiscais e obrigações sociais previstas na legislação em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CMDCA, nem com a CONTRATANTE;
4.28 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles;
4.29 Organizar, contratar, acompanhar e custear despesas dos seguintes serviços
de: segurança, limpeza, logística em geral, lanche, sinalização, refeição, entre outros
que se fizerem necessários à execução do Processo de Escolha, conforme Anexo I
do Termo de Referência, parte integrante do Processo 140.1147/2014;
4.30 Elaborar relatório completo de atividades após todo o Processo de Escolha e
apresentar as notas fiscais/faturas dos serviços realizados, para serem atestados
pelo responsável do pleito.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Efetuar os pagamentos dos serviços efetivamente prestados, mediante
apresentação de Notas Fiscais/Faturas, atestadas pelo responsável pelos eventos;
5.2 Exigir o fiel cumprimento dos serviços objeto deste Contrato, além de determinar
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
5.3 Responsabilizar-se, por meio do responsável pelo evento, pelo termo de aceite
dos serviços efetivamente prestados ou recusá-los, motivada e fundamentadamente;
5.4 Avaliar a necessidade de correções que melhorem a qualidade da prestação dos
serviços objeto deste Termo;
5.5 Permitir acesso dos empregados da Contratada a todas as dependências nas
quais serão executados os serviços referentes a este Contrato;
5.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;
5.7 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho;
5.8 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive
quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força
maior, justificados e aceitos pela Contratante;
5.9 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1 Será designado pela CONTRATANTE o Fiscal/Gestor do contrato que será
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em
registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
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6.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
contrato deverão ser encaminhadas à Superintendência de Administração, em
tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis.
6.3 A execução dos serviços de apoio logístico e fornecimento de material de
consumo será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização da
CONTRATANTE, com atribuições específicas devidamente designadas pela
autoridade competente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
7.1. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços/materiais não exclui a
responsabilidade civil pela segurança e funcionalidade dos serviços propostos,
inclusive ético-profissional pela sua execução, cabendo à CONTRATADA reparar,
corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
os serviços/fornecimentos objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes da execução/atendimento dos programas, serviços ou
materiais empregados.
CLÁUSULA OITAVA: DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos referentes à mão-de-obra
direta e/ou indireta, acrescido de todos os encargos sociais e obrigações de ordem
trabalhista, recursos matérias, transporte, seguros de qualquer natureza, perdas
eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à
prestação dos serviços objeto deste Contrato;
8.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária para crédito
da CONTRATADA em conta corrente mantida pela mesma;
8.3. O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser protocolada até o
10° (décimo) dia do mês subseqüente ao da execução do serviço, com
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente comprovada à regularidade fiscal da
CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em caso de
pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal;
8.4. O prazo para o pagamento será contado a partir da data de protocolização da
Nota Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado pela
Contratante;
8.5. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de
pagamento estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação
dos referidos documentos.
8.6. O valor do presente Contrato é de R$ 673.799,25 (seiscentos e setenta e três
mil setecentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).
8.7. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à
conta da seguinte Dotação Orçamentária:
UO: XXXXX;
Programa Atividade: XXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXX e
Fonte de Recurso: XXXXX.
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CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
9.1. O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até o dia 31 de
dezembro de 2015.
9.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das
hipóteses previstas no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as consequências
indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e nas
condições estabelecidas no contrato, das quais:
I- o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
II- o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
III- a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar
a impossibilidade da conclusão nos prazos estipulados;
IV- o atraso injustificado no início de execução dos serviços;
V- a paralisação, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
VI- a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1º do art. 67 desta Lei;
IX- a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X- a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
XII- razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
XIII- a supressão, por parte da Administração, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 desta Lei;
XIV- a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes do fornecimento e serviços, ou parcelas destes, já
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
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suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação;
XVI- a não liberação, por parte da Administração, para inicio da execução
dos serviços, nos prazos contratuais;
XVII- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, Da Lei
8666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
9.3. A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII da cláusula 9.2;
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
10.1. O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a CONTRATADA à
multa de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor
global previsto no contrato, enquanto perdurar o descumprimento ou irregularidade.
10.2. Além da multa aludida no item 10.1, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia d1efesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial
do contrato, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que
ensejarem a sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da
Administração;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
10.3. As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente
com a prevista no item “b”.
10.4. As sanções previstas nos itens “c” e “d” poderão, também, ser aplicadas às
empresas que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:
10.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES
11.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas
neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu
objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no
art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA : DA PUBLICAÇÃO
12.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento
pela CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do
Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na
presença de duas testemunhas.

São Luís/MA, XX de XXXXX de 2015.

Andréia Carla Santana Everton Lauande
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1ª ________________________________CPF nº _________________________
2ª ________________________________CPF nº _________________________
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