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CONCORRÊNCIA Nº 024/2018 – CPL/PMSL
TIPO: TÉCNICA E PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 100-53.552/2018
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM
OBJETO: Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos advocatícios de
assessoria, consultoria jurídica e administrativa especializada com atuação no contencioso de 1º e 2º grau
nas áreas previdenciária, trabalhista e cível, necessários ao patrocínio ou defesa de causas judiciais e
extrajudiciais do Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM, bem como na emissão de
pareceres dos processos administrativos, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, notadamente, na
elaboração de recursos, comparecimento em sessões, sustentações orais, arrazoados e de qualquer peça
ou manifestação judicial necessária à plena defesa deste instituto., a partir das especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência.
DATA DA LICITAÇÃO: 24/01/2019

HORÁRIO: 14:30 horas.

LOCAL DE AQUISIÇÃO DO EDITAL, PROTOCOLO (ESCLARECIMENTOS, PROVIDÊNCIAS OU
IMPUGNAÇÕES) E REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
ENVIO DE IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br
EDITAL,
AVISOS,
DECISÕES
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp

E
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CONCORRÊNCIA Nº 024/2018 – CPL/PMSL
EDITAL
A. CONSIDERAÇÕES GERAIS
1. PREÂMBULO
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal nº. 4.537 de 14 de
novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 25.925, de 17
de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de Licitação, torna público que receberá os Documentos de
Habilitação e as Propostas de Preços, em sessão pública, para o objeto desta CONCORRÊNCIA, do tipo
TÉCNICA E PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO DIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, originada do Processo Administrativo nº. 100-53552/2018, de interesse da : INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, mediante as condições estabelecidas neste Edital,
que se subordina às normas gerais da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar n.º 147/2014, sem exclusão de outras aplicadas
à espécie.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:00 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. No primeiro caso, ser-lhe-á
fornecido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel tamanho A4, 210 x 267 mm, 75 g/m², ultra
branco, junto ao setor de venda de editais, referente ao custo de reprodução do edital. Bem como, no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp, da Prefeitura de São Luís.
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central Permanente
de
Licitação
(http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp)
e
por
correio
eletrônico
(alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a critério da
CPL/PMSL. As informações colhidas no ato da retirada do Edital, bem como informadas nos documentos de
habilitação e proposta de preços, serão reputadas válidas para fins de comunicação da CPL/PMSL.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma errônea, ou por
qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do licitante interessando. Assim,
cabe ao licitante informar de forma correta e legível o endereço do correio eletrônico, bem como manter o
sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma adequada.
2. LOCAL E DATA
A licitação realizar-se-á no local, na data e hora indicadas no Aviso de Licitação, perante a CENTRAL
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, com a entrega e recebimento das Documentações e Propostas.
LOCAL: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, situada na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra
09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071-820.
DATA: 24/01/2019.
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HORA: 14:30 horas
É vedado à CPL receber propostas além do horário acima descrito ou fora do local determinado.
3. OBJETO DA LICITAÇÃO

3.1. Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos advocatícios de
assessoria, consultoria jurídica e administrativa especializada com atuação no contencioso de 1º e 2º grau
nas áreas previdenciária, trabalhista e cível, necessários ao patrocínio ou defesa de causas judiciais e
extrajudiciais do Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM, bem como na emissão de
pareceres dos processos administrativos, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, notadamente, na
elaboração de recursos, comparecimento em sessões, sustentações orais, arrazoados e de qualquer peça
ou manifestação judicial necessária à plena defesa deste instituto., a partir das especificações técnicas
contidas neste Termo de Referência.
3.2. O valor máximo para execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 1.355.161,52 (Um milhão,
trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
4. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS.
Na execução dos serviços objeto do presente Edital deverá ser obedecido o Projeto Básico.
5. FONTES DE RECURSOS
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com o PPA 2018/2021 (Lei nº. 6.291, de 28 de
dezembro de 2017):
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM
PROJETO ATIVIDADE: 0912204062.183
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria.
FONTE DO RECURSO: 0226 – Recursos Diretamente Arrecadados.
6. PRAZOS
6.1. Para assinar o contrato: O licitante vencedor deverá assinar contrato e retirar o respectivo instrumento
contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação feita pelo órgão. A
Administração promoverá no prazo legal a publicação do extrato contratual no Diário Oficial da União e/ou
no Diário Oficial do Município.
6.2. Para início: O prazo contratual será contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte ao da
publicação do extrato do contrato no Dário Oficial da União e/ou do Município, considerando para seu cálculo
o que ocorrer por último.
6.3. Ordem de Serviço: Deverá ser expedida dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos,
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contados do prazo para início.
B. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
7. FORMA
Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no item 12 (Documentos de Habilitação) e que tenha especificado como objetivo social
da empresa, expresso no Estatuto ou Contrato Social, atividade de serviços compatíveis com o objeto do
edital. A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na data, hora e local
expressamente indicado no Aviso de Licitação, e no item 2, deste edital, da Documentação e da Proposta
de Preços, endereçadas à CPL - Central Permanente de Licitação.
7.1. Poderá participar da presente licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente todas as
condições do presente Edital e seus anexos.
7.2. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e
condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no parágrafo 3°, do art. 41, da Lei nº 8.666/93,
e suas alterações posteriores.
7.3. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, além dos elencados no art. 9 ° da Lei
8.666/93:
7.3.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.
7.3.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo 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.
7.3.3. Empresas que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas do
direito de contratar com órgãos da Administração direta e indireta do Município ou tenham sido declaradas
inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
7.3.4. Empresas cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros do conselho consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sócio sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no Município.
7.3.5. Empresas apresentadas em consórcio ou por outras formas.
7.3.6. Empresas que estiverem sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou tenha sido suspensa
de licitar ou declarada inidônea para licitar com qualquer órgão ou entidade da administração pública, de
qualquer dos poderes da União.
7.3.7. Pessoa natural ou jurídica que tenha sido indicada, nesta mesma licitação como subcontratada de
outra licitante.
7.3.8. Nos demais casos do art. 9º da Lei nº 8.666/93.
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8. CUSTOS DA LICITAÇÃO
O Licitante deverá arcar com todos os custos associados à preparação e apresentação de sua proposta. A
Administração em nenhuma hipótese será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os
procedimentos seguidos na licitação ou os resultados desta.
9. VISITA TÉCNICA
9.1. Não haverá visita técnica.
10. CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DO EDITAL
10.1. O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, projetos,
documentos-padrão, exigências, decretos, normas e especificações citados neste Edital e em seu(s)
anexo(s). Toda a documentação relativa a esta licitação poderá ser consultada e/ou adquirida pelo licitante
junto a Central Permanente de Licitação.
10.2. Os interessados poderão solicitar até o 2º (segundo) dia anterior a data de entrega dos envelopes de
Documentação e Proposta de Preços, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através de cartas registradas, e-mail: wfr.cpl@gmail.com
ou protocolizadas no endereço da Central Permanente de Licitação – CPL, indicado no item 2 deste Edital e
no “Aviso de Licitação”. A CPL responderá pelo e-mail e no site da CPL, antes da data de entrega das
propostas. A falta de respostas da CPL aos questionamentos ou o atraso em sua divulgação poderão
acarretar o adiamento da data da entrega das propostas a fim de manter a isonomia entre os interessados.
10.3. Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação de Habilitação e
Propostas de Preços correrão por conta e risco do licitante. Documentação de Habilitação e Propostas de
Preços que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do Edital e seu(s) anexo(s) implicarão
na inabilitação ou desclassificação do licitante.
10.4. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer motivo,
por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos,
modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário Oficial
da União e no Diário Oficial do Município.
10.5. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na preparação da
Documentação e Proposta(s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das mesmas, pelo prazo que, na
forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
(Documentação e Preço).
10.6. Impugnação do Edital
10.6.1. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei 8.666/93.
Poderá ser enviada para o e-mail: alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br ou ser protocolizada, 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, na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA.
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CEP 65071-820, nos seguintes prazos:
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação;
b) pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.
10.6.2. A Central Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e no
exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
10.6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação até
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
10.6.4. A decisão do julgamento da impugnação será disponibilizada exclusivamente no site
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
C. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
11. INSTRUÇÕES GERAIS
11.1. Os licitantes deverão apresentar um envelope para a documentação de habilitação, um envelope para
proposta técnica e um envelope da proposta de preços, no dia, hora e local citados no preâmbulo deste edital,
em envelopes lacrados em cuja parte externa, além da razão social, estejam escritos:
ENVELOPE “N.º 01” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
ENVELOPE “N.º 02” – PROPOSTA TÉCNICA
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
ENVELOPE “N.º 03” – PROPOSTA DE PREÇOS.
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº xx/2018
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO DA LICITANTE:
E-MAIL:
11.2. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope,
fechado, denominado Envelope 1. Deverá ser endereçado a Central Permanente de Licitação, indicando
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clara e visivelmente, o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação, número do Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do correio eletrônico (e-mail). Essa via deverá ser,
obrigatoriamente, em original, por qualquer processo de cópia autenticada.
11.3. A Proposta Técnica deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope, fechado,
denominado Envelope 2, e endereçadas a Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente
o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA TÉCNICA), o número
do Edital, o objeto da licitação, número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do
correio eletrônico (e-mail).
11.4. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, digitada em linguagem clara e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, denominado Envelope 3, e endereçadas
a Central Permanente de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope,
a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação, número
do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ e o endereço do correio eletrônico (e-mail).
11.5. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta licitação, além dos envelopes, deverão
apresentar junto à CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, credencial de seu representante com a
respectiva qualificação civil, que tanto poderá ser procuração passada por instrumento público, como Carta
Credencial, com firma reconhecida pelo representante legal da Empresa, nos termos do modelo do ANEXO
IV deste Edital. O signatário da Credencial deverá comprovar a condição de responsável pela empresa.
a) O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato Constitutivo ou
Contrato Social da Empresa, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
b) É facultada ao licitante a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 11.4. A falta da
apresentação desse documento somente impedirá que o representante do licitante se manifeste ou
responda pelo mesmo durante o processo licitatório.
c) O licitante que comparecer representado por seu sócio ou dirigente, fica dispensado do
credenciamento de que trata o subitem 11.4, devendo comprovar esta qualidade através do Contrato
Social, Estatuto ou documento pertinente.
d) Nenhuma pessoa física poderá representar mais de um licitante.
e) Os credenciados deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº.
4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo constate
do Anexo II deste Edital.
12. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 1)
12.1. Habilitação Jurídica
12.1.2 - Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;
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12.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações,
devidamente registradas na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores;
12.1.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da
diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
12.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ/MF.
12.2.2. Prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação.
12.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, relativa ao domicílio ou sede do licitante
através de:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
12.2.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até
120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo
de validade, mediante apresentação da:



Certidão Negativa de Débitos.
Certidão Negativa de Dívida Ativa

12.2.5. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a:
 Certidão Negativa de Débitos Municipais.
 Certidão Negativa de Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
12.2.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, comprovada
mediante a apresentação de:
 Certificado de Regularidade de Situação, perante o FGTS emitido pela Caixa Econômica
Federal.
12.2.7. Comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através
8
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da apresentação de:


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeito de negativa.

12.3. Qualificação Econômica - Financeira
12.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para entrega das
propostas. Quando se tratar de Comarca com mais de um Cartório Distribuidor, para facilitar a verificação da
autenticidade do documento apresentado, pede-se que seja apresentada, também, certidão da Corregedoria
local indicando quais são os cartórios existentes na região para fim especificado.
12.3.2. 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;
12.4.2.1. Deverão apresentar o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do
último exercício social por meio de cópias extraídas do Livro Diário, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
12.4.2.2. 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;
12.4.2.3. Considera-se exercício social o período indicado no artigo 1.078, inciso I,
do Código Civil, independentemente da opção da sociedade empresária pela adoção
de SPED Eletrônico.
12.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das
seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG = __________________ATIVO TOTAL ________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
12.3.4.1. A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos no item
12.3.4. deverá comprovar Patrimônio Líquido de pelo menos 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação.
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12.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

12.4. Qualificação Técnica
12.4.1. A prova de qualificação técnica será feita mediante a apresentação conjunta dos seguintes
documentos:
1. A CONTRATADA deverá possuir, em conjunto ou separadamente, sócios e/ou associados com
experiência no contencioso de 1º e 2º grau, nas áreas do Direito Administrativo, Previdenciário,
Trabalhista e Cível, quais poderão ser comprovados com atuação em qualquer processo em que o ente
público seja parte passiva ou ativa no TJ, TRT, TRF, TST, STJ e STF:
a) Comprovação de atuação nos Tribunais de Justiças Estaduais, em nível de 1º grau de jurisdição;
i.

Até 20 processos (parte ativa ou passiva) em defesa dos interesses de administração
pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 21 e 40 processos – 30 pontos;

iii.

Acima de 41 processos – 50 pontos.

b) Comprovação de atuação nos Tribunais de Justiças Estaduais, em nível de 2º grau de jurisdição;
i.

Até 10 recursos ou contrarrazões protocolados em defesa dos interesses de
administração pública, perante qualquer Tribunal de Justiça Comum (ou qualquer outro
órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

c) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais do Trabalho, em nível de 1º grau de jurisdição;
i.

Até 20 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 21 e 40 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 41 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

d) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais do Trabalho, em nível de 2º grau de jurisdição;
i.

Até 10 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

e) Comprovação de atuação nos Tribunais Superior do Trabalho;
i.

Até 05 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

f)

ii.

Entre 06 e 09 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iv.

Acima 10 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais Federais, em nível de 1º grau de jurisdição;
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i.

Até 20 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 21 e 40 processos – 30 pontos;

iii.

Acima de 41 processos – 50 pontos;

g) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais Federais, em nível de 2º grau de jurisdição;
i.

Até 10 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

ii.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

h) Comprovação de atuação nos Superior Tribunal de Justiça;
i.

Até 04 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

i)

ii.

Entre 05 e 06 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 06 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

Comprovação de atuação no Supremo Tribunal Federal;
i.

Até 02 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de
administração pública (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) - 20 pontos;

ii.

Entre 03 e 04 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

iii.

Acima de 04 recursos ou contrarrazões, 50 pontos;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As comprovações acima poderão ser corroboradas com a simples juntada
de relatório de movimentação dos andamentos processuais, desde que citada a fonte da pesquisa junto
ao sitio eletrônico do Poder Judiciário consultado ou qualquer outro tipo de comprovação.
1. A sociedade deverá comprovar ainda a inscrição dos sócios em qualquer seccional da OAB, sendo:
i.

Acima de 1 até 5 anos de inscrição – 20 pontos;

ii.

Acima de 5 anos até 10 anos – 30 pontos;

iii.

Acima de 10 anos – 50 pontos;

PARAGRAFO SEGUNDO- Para comprovação do período acima requerido é obrigatório que as
sociedades utilizem todos os advogados que a compõem, desse modo, fazendo valer para o
enquadramento acima delineado, a média de tempo das inscrições apresentadas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o vencedor da presente tenha em seus quadros, advogados sem
inscrição na OAB-MA, os mesmos terão obrigação de emissão de inscrição suplementar na presente
subsecção, com fim de possibilitar o pleno exercício da profissão no Estado.
2. A sociedade deverá apresentar em sua proposta a equipe técnica que se fara presente na sede da
CONTRATANTE, sendo que:
i.

Equipe composta por 03 advogados – 20 pontos;

ii.

Entre 04 e 06 advogados – 30 pontos;
Acima de 06 advogados – 50 pontos, sendo que a partir do 07º (sétimo) profissional,
bonificação de 10 pontos, limitados a 100 pontos;
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12.4.1.4.1. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado do seguinte modo:
a) Contrato de trabalho devidamente registrado no Conselho competente, ou;
b) CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social), ou;
c) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa, ou;
d) Contrato de Prestação de Serviços, ou;
e) Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá apresentar declaração formal,
assinada pelo referido profissional, com firma reconhecida em cartório, da qual deverá constar nome
completo e número da OAB do profissional, informando que este irá integrar o corpo técnico da
licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Quando da assinatura do contrato, caso a
licitante vencedora não possua o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas
na legislação vigente.
12.4.1.4.2. Deverão constar dos atestados de capacidade técnico profissional, ou das certidões expedidas
pelo conselho de classe, em destaque, os seguintes dados: data de início e término dos serviços; local de
execução; nome do contratante e da pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s),
seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s); especificações técnicas dos serviços e os
quantitativos executados.
12.5. Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, nos termos do ANEXO VI.
12.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme ANEXO I.
12.7. Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação. (ANEXO V)

12.8. Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos para habilitação e não
comprovarem que a atividade técnica é compatível com o objeto da licitação será julgado inabilitado e terão
suas propostas devolvidas devidamente lacradas.
12.9. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a juntada de todos os documentos necessários à
habilitação e em nenhuma hipótese poderá ser concedida prorrogação de prazo para apresentação dos
documentos exigidos.
12.10. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo e não será
devolvida ao proponente.

13. PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇOS (ENVELOPES 2 E 3)
13.1. PROPOSTA TÉCNICA
13.1.1. As Propostas Técnicas serão avaliadas e classificadas em função das informações fornecidas pelas
licitantes, obedecendo os critérios constantes no Termo de Referência (Anexo VII).
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13.1.2. Os documentos que compõem a PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE 2 – deverão ser apresentados
impressos, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e assinados pelo representante legal, ou mandatário
especificamente credenciado. No caso de ser assinados pelo mandatário, será necessária a apresentação
da procuração outorgada com especificação dessa finalidade, ainda que tal procuração venha inserida na
documentação de habilitação.
13.1.3. Deverão constar na Proposta Técnica os elementos dispostos no item 12.4.1 deste Edital.
13.1.4. Será desclassificada a Proposta Técnica que:
a. Apresente-se em desacordo à forma exigida neste edital;
b. Contenha, explícita ou implicitamente, qualquer contradição com o disposto neste edital ou
quaisquer imposições ou condições aqui não previstas;
c.

Desrespeite as qualificações e quantidades mínimas exigidas neste termo de referência;

d. Apresente Cronograma de Execução superior ao estabelecido neste Termo de Referência ou;
e. Apresente qualquer menção quanto aos valores contidos na proposta comercial.
13.1.5. A Proposta Técnica será avaliada com base nas informações da proponente e da equipe de projeto,
conforme previsto no termo de referência anexado ao Edital.

13.2. PROPOSTA DE PREÇOS
13.2.1. O envelope n.º 03 deverá conter Proposta de Preços digitada ou impressa por qualquer meio usual,
em papel timbrado do licitante, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de
modo a não ensejar dubiedade, principalmente em relação a valores, devidamente datadas e assinadas por
representante legal da licitante, numerada sequencialmente, com o seguinte conteúdo:
13.2.2. Deverá constar na proposta:
a) Nome empresarial, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do
Ministério da Fazenda;
b) Descrição das características técnicas dos serviços a serem prestados, observado o presente Termo de
Referência;
c) Assinatura de autenticação, identificada por carimbo ou editoração eletrônica.
13.2.3. A proposta de preço deverá ser apresentada em única via, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas devidamente acompanhada de planilha de custo, que contemple todas as despesas, inclusive os tributos
pertinentes - datada e assinada pelo responsável da empresa, em envelope fechado, devidamente
identificado, na forma deste Edital.
13.2.4. O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da
data da apresentação da mesma.
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13.2.5. O preço será da totalidade da prestação de serviços, apresentado em algarismo e por extenso, em
moeda corrente brasileira.
13.2.6. Em caso de divergência entre os valores por extenso e seu correspondente em algarismo, prevalecerá
os valores por extenso;
13.2.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, ou irrisórios, de valor zero ou
manifestamente inexequíveis.

D- ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
14. SESSÕES PÚBLICAS PARA ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA TÉCNICA E
PROPOSTA DE PREÇOS.
14.1. As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e do item 2 deste Edital, com a
participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em
assistir.
14.2. Nas sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um desses representantes poderá se manifestar. Neste momento, as empresas licitantes deverão
ser representadas pelos representantes designado no Contrato Social ou Procuradores, estes munidos das
respectivas procurações por instrumento público ou privado, assinado pelo representante legal. Demais
interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela
Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem.
14.3. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos na presença dos
participantes, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista à documentação, e
posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.
14.4. A Documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências
deste Edital e seus anexos, visando à habilitação de empresas licitantes. Os licitantes que deixarem de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.
14.5. Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
14.5.1. A desistência de proposta depois de encerrada a fase de habilitação só será aceita por
motivo justo, decorrente de fato superveniente, devidamente registrado em processo administrativo
e aceito pela Comissão de Licitação.
14.6. Depois de divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as propostas de
Preços poderão ser devolvidos aos licitantes não habilitados, caso todos os licitantes manifestem a
desistência expressa de recurso contra a decisão proferida, na mesma sessão. Caso contrário, após
14

Fls. ______________________
Proc.nº 100-53552/2018
Rubrica___________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Concorrência nº 024/2018
=====================================================================================
transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será
marcada uma nova sessão onde os referidos envelopes serão devolvidos.
14.7. Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes classificados.
Os valores das Propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da
Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes.
14.8. Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela
Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes.
14.9. Após a abertura pública da Documentação e Propostas de Preços, não serão fornecidos aos licitantes
ou quaisquer outras pessoas não oficialmente relacionadas ao processo licitatório, quaisquer informações
referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Propostas, bem como as recomendações
sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial do resultado da licitação, obedecidas as fases distintas
da licitação.
14.10. Qualquer tentativa de um licitante em influenciar a Comissão de Licitação ou o órgão interessado
quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de Propostas e na tomada de
decisões para a adjudicação de qualquer serviço, podem resultar na rejeição de sua Proposta.
14.11. É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
14.12. Serão inabilitadas ou desclassificadas as empresas que deixarem de apresentar qualquer documento
exigido neste edital e seus anexos ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela Comissão de
Licitação à luz do Edital
15. EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
15.1. A Comissão de Licitação analisará a Documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação
técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal dos licitantes para executar eficazmente os
serviços objeto do presente Edital e seus anexos.
A não apresentação de qualquer exigência formulada neste Edital implicará na inabilitação do Licitante.
15.2. As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente Edital e seus anexos e
observados, no que couberem, as leis, decretos e demais especificações constantes do Termo de
Referência.
16. EXAME DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E DE PREÇO
16.1. Vencido o prazo de recurso da habilitação ou inabilitação sem qualquer manifestação, ou decididos os
recursos eventualmente apresentados, a Comissão convocará as CONCORRENTES habilitadas para
reunião de abertura dos envelopes de Proposta Técnica e Proposta de Preços no endereço indicado no
preâmbulo deste EDITAL, mediante publicação no sítio eletrônico da CPL e através de mensagem ao correio
eletrônico dos interessados.
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16.1.1. Na data, horário e local definidos no ato convocatório para reunião de abertura de Propostas Técnica
e Preço, será iniciada sessão pública e, à vista dos interessados presentes, os respectivos envelopes das
CONCORRENTES habilitadas serão abertos e as propostas serão rubricada pelos participantes do processo
e pelos membros da Central Permanente de Licitação, procedendo-se seu julgamento, em conformidade com
a legislação vigente e com os critérios estabelecidos neste EDITAL e seus anexos.
16.1.2. Caso a Comissão verifique a necessidade de mais tempo para análise conclusiva das Propostas
Técnica e Preços, a sessão pública poderá ser devidamente suspensa
16.2. O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento das propostas e posterior adjudicação, observados
os dispositivos constantes no art. 45, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações, é o de “TÉCNICA E
PREÇO”, sendo classificadas, as propostas, em ordem decrescente de Nota Final, obtida através do
resultado da formula aplicada sobre a Nota da Proposta Técnica e Nota Financeira como mostrado a diante.
16.3. Da Proposta Técnica
16.3.1. Abertos os Envelopes de Proposta Técnica, a Comissão, apreciará a proposta de cada
CONCORRENTE habilitada, conforme os quesitos e critérios de avaliação definidos no Termo de Referência.
16.3.2. Os pontos serão conferidos à CONCORRENTE que apresentar documentação rigorosamente
conforme indicado neste EDITAL.
16.3.4. Será considerada classificada, e, portanto, habilitada à fase de julgamento das Propostas Financeiras,
apenas os licitantes que tenham atingido a pontuação mínima estabelecida para cada um das Tabelas
relativas à Equipe Técnica e Experiência da Empresa.
16.4. Da Proposta de Preço
16.4.1. Após a análise das Propostas Técnicas, a Comissão passará a análise das Propostas de Preços,
especialmente em relação ao atendimento das condições estabelecidas neste EDITAL e seus anexos.
16.4.2. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais:
a) que não atenderem às exigências deste EDITAL;
b) cujo valor ultrapasse o limite estabelecido neste EDITAL;
c) que contiver rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que dificulte a exata
compreensão do enunciado;
d) que contiverem emendas, ressalvas ou omissões;
e) que seja incerta ou se vincule a condição futura ou ince;
f) comprovadamente inviável, inexequível ou incompatível com os objetivos da licitação; ou
g) que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que não estejam previamente
autorizados em lei e à disposição de todas as CONCORRENTES.
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16.4.3 - O julgamento de que trata o item anterior, quando necessário, será realizado por meio da análise da
coerência das projeções e informações constantes da Proposta Comercial
16.5. Classificação
16.5.1 - A classificação das CONCORRENTES será feita de acordo com a Nota Total por elas obtida, de
acordo com a seguinte metodologia disposta no Termo de Referência deste Edital.
16.5.2. Será considerada vencedora a licitante que atender a todas as condições do Edital e obtiver a maior
pontuação apurada pela metodologia definida por este Edital.
16.5.3. A classificação será por ordem decrescente do maior número de pontos apurados pela Comissão, de
acordo com os critérios previstos neste Edital.
16.5.4. Para efetuar os cálculos matemáticos indicados, serão considerados até 02 (dois) algarismos após a
vírgula decimal, sendo que para o segundo algarismo será considerado a seguinte convenção: se o quinto
algarismo for menor ou igual a cinco, o mesmo será mantido, caso seja maior que cinco deverá ser
acrescentado de uma unidade.
16.5.5. Verificada absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a adjudicação será
decidida por sorteio em público, para o qual todos licitantes serão convocados.
16.5.6. A Comissão e/ou o órgão poderão optar pela convocação dos demais proponentes, obedecida
sucessivamente à ordem de classificação, no mesmo prazo e condições propostas pelo primeiro classificado,
no caso de não comparecimento do licitante vencedor, para recebimento da ordem de serviço.
16.5.7. Encerrado o exame das Propostas Técnica e de Preços, a Comissão elaborará o Relatório de
Julgamento, e seu resultado será divulgado na mesma sessão, ou em outra sessão que a Comissão designar
(caso necessário) ou, ainda mediante publicação no site da CPL, sendo consignada a Nota Total de cada
CONCORRENTE habilitada e as razões que fundamentaram e motivaram a decisão exarada.
E. NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, PROCEDIMENTOS RECURSAIS E ADJUDICAÇÃO DO
CONTRATO.
17. NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO
17.1. Das decisões e atos da Comissão de Licitação as partes poderão interpor os recursos previstos na Lei
nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
17.3. Recursos quanto ao resultado deverão ser dirigidos à Presidente da Central Permanente de Licitação CPL do Município por intermédio da Comissão de Licitação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do
primeiro dia útil imediatamente após a intimação do ato de desclassificação ou da lavratura da ata ou de sua
referida publicação, ou daquele que ocorrer por último, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
05(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente
para decisão definitiva.
17.4. Os Recursos Administrativos deverão ser protocolados, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00
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horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação ou enviadas para o
endereço eletrônico alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br.
17.5.
O
julgamento
do
recurso
será
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.

publicado

exclusivamente

no

site

17.6. O resultado final da licitação, após a Comissão de Licitação adjudicar o objeto da licitação ao vencedor,
será submetido à homologação pela Autoridade Competente.
18. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO
18.1. A Central adjudicará o contrato ao licitante cuja Proposta de Preços atenderem em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seus anexos e também for a de menor valor após correções eventuais.
Preliminarmente à assinatura do contrato, a Administração deverá anexar nos autos, declarações impressas
relativas à consulta do Certificado de Registro Cadastral, acerca da situação da contratada, que deverá ser
repetida, todas as vezes, antes do pagamento das faturas relativas à contratação. Em havendo
irregularidade, esta deverá ser formalmente comunicada à interessada, para que apresente justificativa e
comprovação de regularidade, sob pena de decair do direito e/ou enquadrar-se nos motivos do art. 78, da
Lei nº 8.666/93.
18.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo previsto no subitem 6.1, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.3. Deixando o proponente vencedor de assinar o contrato no prazo fixado, por qualquer motivo poderá o
órgão, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 1º (primeiro)
classificado.
18.4. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos termos
previstos na Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e suas alterações posteriores.
18.5. O órgão se reserva no direito de revogar o procedimento licitatório e rejeitar todas as Propostas de
Preços a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos
licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento.
18.6. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma
do art. 70, da Lei n 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciárias, fiscais
e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do
cumprimento de suas obrigações.
19. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A contratada é responsável por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.
70, da Lei nº 8.666/93. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
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20. FISCALIZAÇÃO
20.1. O acompanhamento e a fiscalização dos serviços serão levados a efeito por equipe técnica do Órgão.
20.2. Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.
20.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em
desacordo com o CONTRATO.
20.4. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão
sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por
pessoas devidamente credenciadas.
20.5. A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu(s) fiscal (is) credenciado (os) ou por
Comissão Fiscal.
20.6. À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua
conclusão.
20.7. As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedida por
escrito, cabendo ainda fazer os seus registros no livro de ocorrências diárias.
F. MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
22. FORMA DE PAGAMENTO
22.1. O órgão autorizará o pagamento à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços
integrantes da Proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos.
Fica expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução
dos serviços, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital
e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e
executados.
23. RESCISÃO CONTRATUAL
23.1. A demora sem justificativa na execução parcial ou total dos serviços autoriza a CONTRATANTE a
declarar rescindido o Contrato e a punir a CONTRATADA, suspendendo seu direito de licitar ou contratar
com a Administração Municipal.
23.2. A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, quando houver a cessão, sub-rogação ou
transferência deste contrato a terceiro, a qualquer título, salvo se contar com a expressa e prévia anuência
da CONTRATANTE.
23.3. A decretação de falência da CONTRATADA importará na rescisão automática e de pleno direito da
Contratante, observado o disposto na Legislação vigente.
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23.4. Nos casos previstos nos subitens 23.2 e 23.3 a CONTRATANTE tomará automaticamente posse de
todo e qualquer material, equipamentos, aparelhos e ferramentas existentes no canteiro dos serviços,
indenizando a CONTRATADA, na forma da Lei.
23.5. Nas demais hipóteses previstas no art. 78, da Lei 8.666/93.
24. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
24.1. Dos atos da administração decorrentes da aplicação deste edital, cabem:
24.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação (por correio eletrônico) e
publicação do ano no sítio oficial da CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) do
ato ou lavratura da ata, nos casos de:
a) Habilitação ou inabilitação de licitante;
b) Julgamento das propostas;
c) Anulação ou revogação da licitação;
d) Rescisão do Contrato;
e) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
24.1.2. Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o
objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
24.1.3. Pedido de reconsideração de decisão, na hipótese do § 3º do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato.
24.1.4. O recurso será dirigido a Presidente da Central Permanente de Licitação, por intermédio da
COMISSÃO.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus anexos, decorrem as obrigações,
direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação.
25.2. A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal deste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN
ao município do local da Prestação do Serviço durante toda execução do contrato.
25.3. Aos licitantes poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na Lei 8.666/93
de 21/06/93 e suas alterações posteriores, bem como na Minuta do Contrato.
25.4. O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado no preço global proposto pelo licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
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25.5. Constituem anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Termo de Referência com todas as suas
especificações minuta do contrato a ser firmado.
25.6. O contrato oriundo deste Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:
I - unilateralmente pela SECRETARIA/PREFEITURA:
a) Quando houver modificação do Projeto Básico ou de especificações, para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Edital;
II - por acordo das partes:
a) Quando conveniente à substituição da garantia de execução, caso tenha tal exigência na
minuta do contrato;
b) Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços, bem com do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;
c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de
circunstâncias superveniente mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do
pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação da execução dos serviços;
d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuição do órgão para a justa remuneração dos serviços, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
d.1) A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
d.2) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
item d.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
d.3) No caso de supressão dos serviços, se a contratada já houver adquirido os
materiais, estes deverão ser pagos pelo órgão pelos custos de aquisição
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que
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regularmente comprovados.
d.4) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem com
a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados,
implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
d.5) Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do
contrato, o órgão deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômicofinanceiro inicial.
d.6) A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a Celebração de aditamento.
25.7. A critério exclusivo do órgão e mediante prévia e expressa autorização, por escrito, do Secretário
Municipal, a CONTRATADA poderá, nos termos do artigo 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte do
serviço até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
25.8. Este edital e seus anexos estão à disposição das interessadas na CENTRAL PERMANENTE DE
LICITAÇÃO – CPL, na Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, São Luís – MA. CEP 65071820, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 18:00 horas, e sexta- feira, das 08:00 às 13:00 horas, No
primeiro caso, será fornecido mediante a entrega nesta CPL, de 01 (uma) resma de papel tamanho A4, ultra
branco, correspondente ao custo de reprodução do edital..
25.9. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o texto do Edital, prevalecerá este último.
25.10. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de
outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado
diploma legal.
G - LEIS, DECRETOS E ESPECIFICAÇÕES VINCULADAS À LICITAÇÃO E AO CONTRATO.
01. Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, e suas alterações posteriores.
02. Normas Técnicas da ABNT, no que couber.
03. Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
04. Lei nº 12.846 (Lei Anticorrupção)
H. ANEXOS
Integram o presente Edital, independente de transcrição:
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ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
ANEXO VII

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte
Carta Credencial
Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Projeto Básico/Termo de Referência
Minuta do Contrato
São Luís (MA), 07 de dezembro de 2018.

Alexandre Souza Farias
Membro/Relator – CPL
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ANEXO I

MODELO DE 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. 269 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;
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 II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 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°. XX/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que
esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2018
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue a COMISSÃO, 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 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
CARTA CREDENCIAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa (identificação da empresa),
vem, pela presente, informar a V. Sª. que o Sr. (nome do representante), carteira de Identidade n.º (número
da carteira de identidade) é pessoa designada pela empresa para representá-la perante essa Comissão,
inclusive com poderes para renunciar ao direito de interposição de recursos em qualquer fase da licitação
em epígrafe.
E-mail: xxxx@xxxxx.xxxx.xx

Atenciosamente,

(nome da empresa e assinatura de seu Representante Legal,com a qualificação, RG e CPF)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

(identificação do representante legal da empresa), na qualidade de representante legal
da empresa (nome da empresa) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei n.º
8.666/93, que até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a
participar da licitação em referência.

(local e data),

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal,com a qualificação. RG e CPF)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(identificação da Empresa), inscrito no CNPJ nº (número do Cadastro Nacional Pessoa
Jurídica), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) (nome do representante da Empresa),
portador (a) da Carteira de Identidade nº (número da identidade) e do CPF nº (número do Cadastro
Pessoa Física), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1793,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1799, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(preencher a data)

(identificação e assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 015/2018/COFIP/IPAM
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA JURÍDICA
E ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA COM ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO DE 1º E 2º GRAU NAS
ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E CÍVEL, NECESSÁRIOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE
CAUSAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO – IPAM, BEM COMO NA EMISSÃO DE PARECERES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS,
SEM EXCLUSIVIDADE E SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NOTADAMENTE, NA ELABORAÇÃO DE
RECURSOS, COMPARECIMENTO EM SESSÕES, SUSTENTAÇÕES ORAIS, ARRAZOADOS E DE
QUALQUER PEÇA OU MANIFESTAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À PLENA DEFESA DESTE
INSTITUTO.
2. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM
Rua do Sol nº. 265 – Centro – CEP. 65020-590 – São Luís/MA.
CNPJ (MF) 06.040.398/0001-76
3. DO OBJETO
Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos advocatícios de assessoria, consultoria jurídica
e administrativa especializada, com atuação no contencioso de 1º e 2º grau nas áreas previdenciária, trabalhista e cível,
necessários ao patrocínio ou defesa de causas judiciais e extrajudiciais do Instituto de Previdência e Assistência do
Município – IPAM, bem como na emissão de pareceres dos processos administrativos, sem exclusividade e sem vínculo
empregatício, notadamente, na elaboração de recursos, comparecimento em sessões, sustentações orais, arrazoados e de
qualquer peça ou manifestação judicial necessária à plena defesa deste Instituto, em conjunto ou não com a Procuradoria
Geral do Município - PGM, com suporte jurídico nas representações propostas ou perante a Procuradoria Geral de Justiça,
Procuradoria da República, Controladoria Geral do Município, Estado e União, em um total até o presente momento de
aproximado 19.555 processos administrativos e judiciais conforme memorandos anexos.
4. DA JUSTIFICATIVA
Considerando o MEMORANDO Nº. 042/2018-GP/IPAM, datado de 25 de junho de 2018 e demais Memorandos anexos,
sobre as dificuldades persistentes, em face do número reduzido de advogados laborando nesse Setor;
Considerando o volume de demandas judiciais em desfavor deste Instituto nas instâncias inferiores e superiores;
Considerando, ainda, os processos de Realização de Despesas que necessariamente são analisados e emitidos pareceres
antes de seguirem para Central Permanente de Licitação – CPL/PMSL;
Justifica-se a necessidade da presente contratação tendo em vista as constantes mudanças, sobretudo, na área do Direito
Previdenciário e Administrativo, com edição de Leis, Regulamentos, Decretos, Portarias, Instruções Normativas, entre
outros pelo Ministério da Previdência Social – MPS, assim como, do Tribunal de Contas do Estado e da União, dentre
outros, que se aplicados incorretamente, ensejam demandas judiciais, bem como, diante da inexistência de profissionais
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com atuação reconhecida nas áreas acima mencionadas, eis que, como dito alhures o IPAM conta apenas com 03 (três)
advogados em cargo em comissão, para atendimento de toda a demanda do Instituto, havendo, portanto o iminente risco
de paralisação dos serviços prestados pela mencionada Assessoria, haja vista a quantidade crescente de processos de sua
responsabilidade o que, pode resultar em graves prejuízos para o IPAM, com sérias implicações futuras.
Além disso o serviço de assessoria e consultoria prestados na seara administrativa de acordo com as atribuições legais da
assessoria jurídica importa no atendimento rotineiro de demandas dos aposentados e pensionistas bem como da própria
rotina administrativa deste instituto, além do próprio assessoramento direto a presidência do IPAM o que, demanda muitas
vezes atos imediatos na consultoria e elaboração de pareceres em diversos procedimentos o que por isso exige a presença
de profissionais capacitados para o atendimento de forma permanente neste instituto.
Nessa esteira revela-se oportuna e conveniente o solicitado, não apenas para atender o IPAM, mas também, o interesse
público municipal, diante da falta de pessoal mais experiente e conhecimento mais aprimorados, que escapam da
trivialidade das atividades rotineiras e corriqueiras do dia-a-dia, e que dependem, fundamentalmente de orientação e
ensinamentos de maior qualificação que só podem ser oferecidos por quem possui comprovada atuação profissional
adquirida com desempenho anterior.
Os serviços técnicos jurídicos deverão ser prestados por profissionais com notória atuação na área da administração
pública, alcançando atividades de assessoria e consultoria, elaboração de defesas no contencioso de 1º e 2º instâncias, bem
como junto aos órgãos de Controle Interno e Externo.
Importante relevar por oportuno que na maioria das vezes as causas judiciais ou administrativas demandadas em desfavor
do IPAM, reclamam a presença de profissional de advocacia mais experiente e versado nas questões dotadas nas diversas
áreas do direito e de maior quilate jurídico e técnico.
Eis ai as razões para a presente contratação que, por certo, contribuirá para o fortalecimento das decisões a serem tomadas
pelo IPAM, com reflexos positivos na imagem institucional e na gestão dos seus próprios recursos, na preservação dos
interesses públicos, resguardo e controle da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e demais Princípios da
Administração Pública.
5. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
1. A prestação dos serviços a serem contratados abrangerá os trabalhos de caráter Preventivo e Corretivo:
a) De caráter corretivo: deverá ser realizada a defesa e acompanhamento de ações judiciais, que consistem na elaboração
de novas peças, recursos, pareceres, requerimentos, acordos e transações, podendo ainda para consecução dos serviços, o
(a) CONTRATADO (A) atuar junto a todas as instâncias possíveis do Poder Judiciário, devendo desincumbir-se com zelo
a atividade do seu encargo;
b) De caráter preventivo: o (a) CONTRATADO (A) atuará na esfera administrativa, responsabilizando-se pelo
acompanhamento dos processos administrativos nos órgãos que possuam relação com a matéria, assim como, fornecer
assessoria especializada aos gestores e corpo técnico, se for o caso, em reuniões, audiências públicas, consultas, entre
outros;
c) O acompanhamento dos processos, desde a origem até os Tribunais Superiores, será realizado pelo escritório
CONTRATADO.
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2. Os serviços a serem contratados englobam, mas não se limitam a outras atividades de natureza contínua e permanente
afetas ao objeto, incluindo-se, ainda, na prestação de serviços, os seguintes:
 Apresentação de manifestações técnico-jurídicas consultivas, de caráter preventivo, mediante solicitações
específicas, acerca de matéria de iminente repercussão judicial e extrajudicial nas áreas ora previstas, conforme
objeto CONTRATADO;
 Assessoramento aos diversos setores do IPAM;
 Análise de processos transitados em julgado, ainda sujeitos ao ajuizamento de ação rescisória, nos quais o
IPAM tenha figurado como parte;
 Acompanhamento de eventuais procedimentos administrativos junto a Procuradoria Geral do Município,
Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria da República, Controladoria Geral do Município, Estado e União;
 Elaboração e apresentação, em mídia eletrônica, de relatório mensal detalhado para ao IPAM, com acréscimo
de notas sobre o objeto do pedido, o trâmite do processo e quantidade das ações por instância, tribunal e tipo da
parte (ré ou autora) e entrega das peças elaboradas, de forma eletrônica.
6. DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será 12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser seu prazo
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
7. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo previsto para a execução dos serviços será contado da data de recebimento da Ordem de Serviço - OS emitida
pela CONTRATANTE.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com o PPA 2018/2021 (Lei nº. 6.291, de 28 de dezembro de 2017):


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM



PROJETO ATIVIDADE: 0912204062.183



NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria.



FONTE DO RECURSO: 0226 – Recursos Diretamente Arrecadados.

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇO
O valor da contratação será definido com base na coleta de preços realizada no mercado local, com empresas com atuação
na execução dos serviços especificados neste Termo de Referência. Serão considerados vencedores da seleção os licitantes
que tiverem apresentado a proposta de menor preço global, com técnica e preço. Através da apresentação dos Atestados
de Capacidade Técnica e demais comprovantes exigidos.

10. DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E REAJUSTE
1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se
fizerem necessários, do valor inicial atualizado do contrato observado os termos do § 1°, art. 65, da Lei 8.666/93.
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2. O contrato será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência pelo IGPM da FGV ou
por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices
econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRADA:
Caberá a CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no decorrer da prestação de serviços,
fixando prazo para a sua correção;
e) Efetuar o pagamento das parcelas devidas à contratada, na forma estabelecida neste instrumento;
f) Permitir livre acesso dos advogados da CONTRATADA nas instalações do IPAM;
g) Fornecer quando solicitado processos, documentos, informações e condições que se façam necessárias à adequada
realização da prestação de serviços a CONTRATADA;
h) Para realização de audiências, práticas processuais e/ou acompanhamentos processuais que exijam indispensavelmente
a presença dos advogados da CONTRATADA fora de São Luís, a CONTRATADA arcará com todos os valores da
referida viagem aos profissionais envolvidos, sendo de obrigação da CONTRATADA o pagamento do valor das
passagens, hospedagem, locomoção e alimentação dos mesmos;
i) Nos casos de demanda judicial, custear no prazo hábil, os valores para preparos, depósitos recursais, pagamento de
custas, emolumentos e outros necessários ao andamento das ações que estiverem sob o patrocínio da CONTRATADA,
tendo a CONTRATANTE de arca com a devida devolução dos valores referentes na fatura do mês subsequente, desde
que haja a comprovação de tais gastos através de comprovante de pagamento;
j) Outorgar procuração com poderes da cláusula “ad judicia e et extra” ao CONTRATADO na pessoa do(s) seu(s)
advogado(s).
Caberá a CONTRATADA:
a) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
b) Apresentar relação nominal de todos os sócios e demais advogados, empregados ou associados, acompanhada dos
respectivos currículos, especificando o nome do advogado, membro da equipe técnica da licitante, que irão prestar serviços
na sede da CONTRATANTE, nos termos do item 13, subitem 03;
c) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de
seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao IPAM ou a terceiros;
d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com
as normas e determinações em vigor;
e) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na
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legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
f) Para a execução do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar mão de obra suficientes e adequados para o
desempenho dos serviços apresentados na proposta e arcar com todos os custos decorrentes da execução contratual, bem
como atender as normas técnicas especificas e vigentes, nos termos exigidos neste Termo de Referência;
g) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do IPAM, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso;
h) Relatar ao IPAM, através do Fiscal do Contrato, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação de
serviços;
i) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) Disponibilizar em tempo integral a Assessoria e Consultoria Jurídica sem limite de quantidade para realização de
consultas a serem formuladas expressamente pelo CONTRATANTE e cujas respostas em forma de orientação técnica
deverão ser respondidas da mesma forma;
k) Quando solicitado pela CONTRATANTE, comparecimento dos sócios da contratada para reuniões de trabalho e/ou
orientação;
l) Não formalizar qualquer acordo judicial ou extrajudicial sem a expressa ou prévia autorização da Assessoria Jurídica
do IPAM e anuência da Presidência do IPAM;
m) Não se pronunciar à imprensa em geral, acerca de quaisquer assuntos relativos as atividades da CONTRATANTE e
da sua atividade profissional contratada, bem como quanto aos assuntos relativos a processos em que o IPAM for
interessado, exceto quando formalmente autorizado;
n) Disponibilizar ao CONTRATANTE, cópias assinadas e protocolizadas das peças elaboradas em cumprimento ao
contrato, com o objetivo de formar um banco de informações judiciais das defesas dos interesses do IPAM;
o) Mensalmente emitir relatórios para apreciação da Presidência do IPAM, acompanhados de reunião com os prepostos,
Chefe da Assessoria Jurídica e Presidência do IPAM, visando a orientação quanto a atuação e postura perante as audiências
judiciais, com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;
p) Quando do fim ou rescisão do contrato, apresentar relatório dos processos judiciais do IPAM, desde o início do
contrato, das respostas aos encaminhamentos administrativos e entregar todas as peças produzidas e sua respectiva
documentação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do fim do contrato;
q) Acatar as orientações do Gestor do Contrato, designado por Portaria.
r) Disponibilizar, para o desempenho das funções ora dispostas, na sede da CONTRANTANTE, número de advogados,
que, entenda ser o ideal para suportar a gestão do número de processos aproximados indicados no item 03 deste termo,
onde suas atividades serão desempenhadas em 02 (dois) turnos: matutino e vespertino, observadas a legislação aplicável
no que concerne a justa remuneração dos mesmos.
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12. DAS GARANTIAS PARA ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá prestar garantia
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56 c/c art.
31, inciso III, da Lei federal n.º 8.666/1993.
2. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá
constar disposição expressa, estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a
multas de quaisquer espécies, aplicadas à tomadora dos seguros.
3. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e,
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º do art. 56 da Lei federal n.º 8.666/1993.
4. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total
da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
13. DA EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO
3. A CONTRATADA deverá possuir, em conjunto ou separadamente, sócios e/ou associados com experiência no
contencioso de 1º e 2º grau, nas áreas do Direito Administrativo, Previdenciário, Trabalhista e Cível, quais poderão ser
comprovados com atuação em qualquer processo em que o ente público seja parte passiva ou ativa no TJ, TRT, TRF, TST,
STJ e STF:
j)

Comprovação de atuação nos Tribunais de Justiças Estaduais, em nível de 1º grau de jurisdição;
iv.

Até 20 processos (parte ativa ou passiva) em defesa dos interesses de administração pública (ou qualquer
outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

v.

Entre 21 e 40 processos – 30 pontos;

vi.

Acima de 41 processos – 50 pontos.

k) Comprovação de atuação nos Tribunais de Justiças Estaduais, em nível de 2º grau de jurisdição;
iv.

Até 10 recursos ou contrarrazões protocolados em defesa dos interesses de administração pública,
perante qualquer Tribunal de Justiça Comum (ou qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20
pontos;

l)

v.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

vi.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais do Trabalho, em nível de 1º grau de jurisdição;
iv.

Até 20 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

v.

Entre 21 e 40 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

vi.

Acima de 41 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

m) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais do Trabalho, em nível de 2º grau de jurisdição;
v.

Até 10 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

vi.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;
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vii.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

n) Comprovação de atuação nos Tribunais Superior do Trabalho;
iii.

Até 05 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

iv.
viii.

Entre 06 e 09 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;
Acima 10 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

o) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais Federais, em nível de 1º grau de jurisdição;
iv.

Até 20 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

v.

Entre 21 e 40 processos – 30 pontos;

vi.

Acima de 41 processos – 50 pontos;

p) Comprovação de atuação nos Tribunais Regionais Federais, em nível de 2º grau de jurisdição;
iv.

Até 10 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

v.

Entre 11 e 20 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

vi.

Acima de 21 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

q) Comprovação de atuação nos Superior Tribunal de Justiça;
iv.

Até 04 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) – 20 pontos;

r)

v.

Entre 05 e 06 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

vi.

Acima de 06 recursos ou contrarrazões – 50 pontos;

Comprovação de atuação no Supremo Tribunal Federal;
iv.

Até 02 processos (recursos ou contrarrazões) em defesa dos interesses de administração pública (ou
qualquer outro órgão ou entidade equiparada) - 20 pontos;

v.

Entre 03 e 04 recursos ou contrarrazões – 30 pontos;

vi.

Acima de 04 recursos ou contrarrazões, 50 pontos;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As comprovações acima poderão ser corroboradas com a simples juntada de relatório de
movimentação dos andamentos processuais, desde que citada a fonte da pesquisa junto ao sitio eletrônico do Poder
Judiciário consultado ou qualquer outro tipo de comprovação.
4. A sociedade deverá comprovar ainda a inscrição dos sócios em qualquer seccional da OAB, sendo:
iv.

Acima de 1 até 5 anos de inscrição – 20 pontos;

v.

Acima de 5 anos até 10 anos – 30 pontos;

vi.

Acima de 10 anos – 50 pontos;

PARAGRAFO SEGUNDO- Para comprovação do período acima requerido é obrigatório que as sociedades utilizem
todos os advogados que a compõem, desse modo, fazendo valer para o enquadramento acima delineado, a média de tempo
das inscrições apresentadas.
PARAGRAFO TERCEIRO - Caso o vencedor da presente tenha em seus quadros, advogados sem inscrição na OAB35
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MA, os mesmos terão obrigação de emissão de inscrição suplementar na presente subsecção, com fim de possibilitar o
pleno exercício da profissão no Estado.
5. A sociedade deverá apresentar em sua proposta a equipe técnica que se fara presente na sede da CONTRATANTE,
sendo que:
iii.

Equipe composta por 03 advogados – 20 pontos;

iv.

Entre 04 e 06 advogados – 30 pontos;

v.

Acima de 06 advogados – 50 pontos, sendo que a partir do 07º (sétimo) profissional, bonificação de 10
pontos, limitados a 100 pontos;

14. DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços executados será realizada por servidor (sendo um Titular e um Suplente em sua ausência)
nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme art. 58, inciso III, c/c art. 67, §§ 1° e 2°.
Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão
dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções
administrativas aplicáveis aos contratos administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O fiscal do
contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas
e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO e ratificação pelo Gestor do Contrato.
15. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta corrente da
CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da aceitação e atesto efetuado pelo setor competente.
Devendo constar ainda a seguinte documentação:
 Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
 Nota Fiscal / Fatura;


Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Em

cumprimento ao art. 47 da Lei nº 8212, de 24/07/91);


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atualizadas (Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa

TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 4 de janeiro de 2012);

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente atualizado (Em cumprimento
ao inciso V do art. 7º da Lei nº 8.036/90);

 Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada (Em cumprimento a Portaria Conjunta PGFN/SRF n º 03
de 22 de novembro de 2005).

 Relatório de prestação de serviço mensal.
16. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E COMERCIAIS
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste Contrato, não configurará
vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, previdenciária, fiscal ou comercial para o
CONTRATANTE. Em conformidade com o art. 71 da Lei nº. 8.666/93.
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PARÁGRAFO ÚNICO: É de responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas com o pessoal de sua contratação

utilizado na prestação dos serviços ora contratados, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais.
17. DAS PENALIDADES E RESCISÃO
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência dos preitos legais
pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos art. n° 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, as seguintes penalidades:
1. Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a Contratada, tenha
concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de São Luís;
2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso injustificado no
desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda,
ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
3. Suspensão temporária com o Município de São Luís, em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município de
São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa,

consequentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que seu ato venha acarretar ao
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes

correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de
força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses

dos art. 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

18. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO OU INCORPORAÇÃO
A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parte alguma deste Contrato.
PARAGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento prévio e por escrito da
CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do Contrato.

19. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este TR será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, observadas as condições estabelecidas no ato
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convocatório e seus anexos, sem prejuízo da legislação correlata, atinentes a Contratos Administrativos.
Feito por:

Marcos Alberto Pinheiro Fernandes
Matricula n°. 176.865-1
COFIP/IPAM

Revisado por:

Francisco de Assis Pinheiro Abreu
Chefe da Assessoria Jurídica
OAB MA n° 2.368

A P R O V O o presente Termo de Referência, consoante o previsto no art. 9º, inciso II, paragrafo 2º do Decreto 5.450,
de 31 de maio de 2005.
São Luís – MA, 26 de setembro de 2018.
Maria José Marinho de Oliveira
Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XXXX/2018.

MINUTA DE CONTRATO PARA A CONTRATAÇÃO DE
SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS

PARA

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS TÉCNICOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA,
CONSULTORIA

JURÍDICA

E

ADMINISTRATIVA

ESPECIALIZADA COM ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO DE 1º E
2º GRAU NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E
CÍVEL, NECESSÁRIOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA DE
CAUSAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM E
XXXXXXXXXXXXXXXXX.
BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO - IPAM, com sede na Rua do Sol, nº. 265, Centro, nesta capital, inscrito no CNPJ (MF) sob n°
06.040.398/0001-76, neste ato, representado pela sua titular a Presidente MARIA JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA,
brasileira, casada, advogada, portador da carteira de identidade nº. 305145 SSP/MA, CPF nº. 137.480.413-49, residente
e domiciliada, nesta capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa
XXXXXX XXXXXX XXXXXX,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-

XX, com sede na XXXXXXXXXXX, nº. XXX, XXXX, XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX/XX, neste ato
representado pelo seu Representante Legal o (a) Sr. (a) XXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX,
XXXXXXX, portador da cédula de identidade nº. XXXXXXXX XXX/XX, CPF (MF) sob o nº. XXX.XXX.XXX-XX,
residente e domiciliado em XXXXXXXXXXXX - XX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e
perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato Administrativo, decorrente do Termo de
Referência, conforme consta do Processo Administrativo n°. XXX/XXXX, da Proposta de Preços da Contratada, sendo
regido pelas Leis n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de sociedade de advogados para prestação de serviços técnicos
advocatícios de assessoria, consultoria jurídica e administrativa especializada, com atuação no contencioso de 1º e 2º
grau nas áreas previdenciária, trabalhista e cível, necessários ao patrocínio ou defesa de causas judiciais e extrajudiciais
do Instituto de Previdência e Assistência do Município – IPAM, bem como na emissão de pareceres dos processos
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administrativos, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, notadamente, na elaboração de recursos,
comparecimento em sessões, sustentações orais, arrazoados e de qualquer peça ou manifestação judicial necessária à
plena defesa deste Instituto, em conjunto ou não com a Procuradoria Geral do Município - PGM, com suporte jurídico
nas representações propostas ou perante a Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria da República, Controladoria Geral
do Município, Estado e União, em um total até o presente momento de aproximado 19.555 processos administrativos e
judiciais conforme memorandos anexos, para atender as demandas do Instituto de Previdência e Assistência do Município
– IPAM, conforme discriminação prevista no Termo de Referência – Anexo I do Edital do XXXXXXXXX no
XXX/XXXX/CPL/PMSL, Processo Licitatório n°. XXXXXXX/XXXX, parte integrante do presente instrumento.
2. As especificações constantes do edital de licitação, do Termo de Referência e da proposta comercial aderem a este
Contrato e dele fazem parte, independentemente de transcrição.
3. A execução do objeto a que se refere este Contrato possui suas especificações, quantidades e observações contidas no
Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico no XXXX/XXXX/CPL/PMSL, conforme Processo
Licitatório no XXXXXX/XXXX, parte integrante deste Contrato.
ITEM

01

DESCRIÇÃO

UND

CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA
JURÍDICA E ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA,
COM ATUAÇÃO NO CONTENCIOSO DE 1º E 2º GRAU
NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIA, TRABALHISTA E
CÍVEL, NECESSÁRIOS AO PATROCÍNIO OU DEFESA
DE CAUSAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO
MUNICÍPIO – IPAM, BEM COMO NA EMISSÃO DE
PARECERES DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, MENSAL
SEM
EXCLUSIVIDADE
E
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO,
ASSIM
COMO,
ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS TÉCNICAS,
AUDITORIAS, ENTRE OUTROS, PELO INSS JUNTO AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,
NOTADAMENTE NA ELABORAÇÃO DE RECURSOS,
COMPARECIMENTO EM SESSÕES, SUSTENTAÇÕES
ORAIS, ARRAZOADOS E DE QUALQUER PEÇA OU
MANIFESTAÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA À PLENA
DEFESA

QUANT

12

VALOR UNIT.

VALOR

R$

TOTAL R$

R$ XX.XXX,XX

R$ XX.XXX,XX

VALOR TOTAL R$

R$
XX.XXX,XX

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS
3. A prestação dos serviços a serem contratados abrangerá os trabalhos de caráter Preventivo e Corretivo:
a) De caráter corretivo: deverá ser realizada a defesa e acompanhamento de ações judiciais, que consistem na
elaboração de novas peças, recursos, pareceres, requerimentos, acordos e transações, podendo ainda para consecução dos
serviços, o (a) CONTRATADO (A) atuar junto a todas as instâncias possíveis do Poder Judiciário, devendo desincumbirse com zelo a atividade do seu encargo;
b) De caráter preventivo: o (a) CONTRATADO (A) atuará na esfera administrativa, responsabilizando-se pelo
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acompanhamento dos processos administrativos nos órgãos que possuam relação com a matéria, assim como, fornecer
assessoria especializada aos gestores e corpo técnico, se for o caso, em reuniões, audiências públicas, consultas, entre
outros;
c) O acompanhamento dos processos, desde a origem até os Tribunais Superiores, será realizado pelo escritório
CONTRATADO.
4. Os serviços a serem contratados englobam, mas não se limitam a outras atividades de natureza contínua e permanente
afetas ao objeto, incluindo-se, ainda, na prestação de serviços, os seguintes:
 Apresentação de manifestações técnico-jurídicas consultivas, de caráter preventivo, mediante solicitações
específicas, acerca de matéria de iminente repercussão judicial e extrajudicial nas áreas ora previstas, conforme
objeto CONTRATADO;
 Assessoramento aos diversos setores do IPAM;
 Análise de processos transitados em julgado, ainda sujeitos ao ajuizamento de ação rescisória, nos quais o
IPAM tenha figurado como parte;
 Acompanhamento de eventuais procedimentos administrativos junto a Procuradoria Geral do Município,
Procuradoria Geral de Justiça, Procuradoria da República, Controladoria Geral do Município, Estado e União;
Elaboração e apresentação, em mídia eletrônica, de relatório mensal detalhado para ao IPAM, com acréscimo de notas
sobre o objeto do pedido, o trâmite do processo e quantidade das ações por instância, tribunal e tipo da parte (ré ou autora)
e entrega das peças elaboradas, de forma eletrônica.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com o PPA 2017/2021 (Lei nº. 6.291, de 28 de dezembro de 2017):


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM



PROJETO ATIVIDADE: 0912104062.183



NATUREZA DA DESPESA: 3.3..90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.



FONTE DO RECURSO: 0226 – RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato O Valor Total do Contrato é
de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo ser seu prazo
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme o inciso II do art. 57, caput, da Lei no 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E REAJUSTE
1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões que se
fizerem necessários, do valor inicial atualizado do contrato observado os termos do § 1°, art. 65, da Lei 8.666/93.
2. O contrato será reajustado a cada período de um ano, contado a partir da data de sua vigência pelo IGPM da FGV ou
por outro índice oficial que venha a substituí-lo ou, na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices
econômicos que apuram a inflação anual acumulada.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRADA
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Caberá a CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado;
d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no decorrer da prestação de serviços,
fixando prazo para a sua correção;
e) Efetuar o pagamento das parcelas devidas à contratada, na forma estabelecida neste instrumento;
f) Permitir livre acesso dos advogados da CONTRATADA nas instalações do IPAM;
g) Fornecer quando solicitado processos, documentos, informações e condições que se façam necessárias à adequada
realização da prestação de serviços a CONTRATADA;
h) Para realização de audiências, práticas processuais e/ou acompanhamentos processuais que exijam indispensavelmente
a presença dos advogados da CONTRATADA fora de São Luís, a CONTRATADA arcará com todos os valores da
referida viagem aos profissionais envolvidos, sendo de obrigação da CONTRATADA o pagamento do valor das
passagens, hospedagem, locomoção e alimentação dos mesmos;
i) Nos casos de demanda judicial, custear no prazo hábil, os valores para preparos, depósitos recursais, pagamento de
custas, emolumentos e outros necessários ao andamento das ações que estiverem sob o patrocínio da CONTRATADA,
tendo a CONTRATANTE de arca com a devida devolução dos valores referentes na fatura do mês subsequente, desde
que haja a comprovação de tais gastos através de comprovante de pagamento;
j) Outorgar procuração com poderes da cláusula “ad judicia e et extra” ao CONTRATADO na pessoa do(s) seu(s)
advogado(s).
Caberá a CONTRATADA:
s)

Executar os serviços conforme especificações do Termo de

Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
t)

Apresentar relação nominal de todos os sócios e demais

advogados, empregados ou associados, acompanhada dos respectivos currículos, especificando o nome do advogado,
membro da equipe técnica da licitante, que irão prestar serviços na sede da CONTRATANTE, nos termos do item 13,
subitem 03;
u)

Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos

materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa
ou culposamente, ao IPAM ou a terceiros;
v)

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos

dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
w)

Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração;
x)

Para a execução do contrato, a CONTRATADA deverá

disponibilizar mão de obra suficientes e adequados para o desempenho dos serviços apresentados na proposta e arcar
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com todos os custos decorrentes da execução contratual, bem como atender as normas técnicas especificas e vigentes,
nos termos exigidos neste Termo de Referência;
y)

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as

orientações do IPAM, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
z)

Relatar ao IPAM, através do Fiscal do Contrato, toda e qualquer

irregularidade verificada no decorrer da prestação de serviços;
aa)

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
bb)

Disponibilizar em tempo integral a Assessoria e Consultoria

Jurídica sem limite de quantidade para realização de consultas a serem formuladas expressamente pelo CONTRATANTE
e cujas respostas em forma de orientação técnica deverão ser respondidas da mesma forma;
cc)

Quando solicitado pela CONTRATANTE, comparecimento dos

sócios da contratada para reuniões de trabalho e/ou orientação;
dd)

Não formalizar qualquer acordo judicial ou extrajudicial sem a

expressa ou prévia autorização da Assessoria Jurídica do IPAM e anuência da Presidência do IPAM;
ee)

Não se pronunciar à imprensa em geral, acerca de quaisquer

assuntos relativos as atividades da CONTRATANTE e da sua atividade profissional contratada, bem como quanto aos
assuntos relativos a processos em que o IPAM for interessado, exceto quando formalmente autorizado;
ff)

Disponibilizar ao CONTRATANTE, cópias assinadas e

protocolizadas das peças elaboradas em cumprimento ao contrato, com o objetivo de formar um banco de informações
judiciais das defesas dos interesses do IPAM;
gg)

Mensalmente emitir relatórios para apreciação da Presidência do

IPAM, acompanhados de reunião com os prepostos, Chefe da Assessoria Jurídica e Presidência do IPAM, visando a
orientação quanto a atuação e postura perante as audiências judiciais, com prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência;
hh)

Quando do fim ou rescisão do contrato, apresentar relatório dos

processos judiciais do IPAM, desde o início do contrato, das respostas aos encaminhamentos administrativos e entregar
todas as peças produzidas e sua respectiva documentação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias antes do fim do
contrato;
ii)

Acatar as orientações do Gestor do Contrato, designado por

Portaria.
Disponibilizar, para o desempenho das funções ora dispostas, na sede da CONTRANTANTE, número de advogados,
que, entenda ser o ideal para suportar a gestão do número de processos aproximados indicados no item 03 deste termo,
onde suas atividades serão desempenhadas em 02 (dois) turnos: matutino e vespertino, observadas a legislação aplicável
no que concerne a justa remuneração dos mesmos.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do
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interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços executados será realizada por servidor (sendo um Titular e um Suplente em sua ausência)
nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município – DOM, conforme art. 58, inciso III, c/c art. 67, §§ 1° e
2°. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93, que versa sobre inexecução
e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções
administrativas aplicáveis aos contratos administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O fiscal
do contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das disposições contratuais,
técnicas e administrativas, através do ATESTO/CERTIFICO e ratificação pelo Gestor do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na conta corrente da
CONTRATADA, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da aceitação e atesto efetuado pelo setor competente.
Devendo constar ainda a seguinte documentação:
 Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
 Nota Fiscal / Fatura;


Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada (Em

cumprimento ao art. 47 da Lei nº 8212, de 24/07/91);


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atualizadas (Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa

TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 4 de janeiro de 2012);

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, devidamente atualizado (Em cumprimento
ao inciso V do art. 7º da Lei nº 8.036/90);

 Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada (Em cumprimento a Portaria Conjunta
PGFN/SRF n º 03 de 22 de novembro de 2005).

 Relatório de prestação de serviço mensal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE
1. A fiscalização pela CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70 da Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECISÃO CONTRATUAL
1. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de
rescisão nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nos casos
citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa, sempre mediante notificação por escrito.
a) A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93
e suas alterações e, ao disposto em Edital.
b) A rescisão unilateral dar-se-á mediante comunicação da Contratante e independerá de aviso, notificação ou
interpelação judicial.
c)

A rescisão amigável dar-se-á mediante acordo das partes, desde que seja conveniente para a Contratante.
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d) Ocorrendo a rescisão contratual, a Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelo objeto já executado até
o momento da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do contrato, o Instituto de Previdência e Assistência do
Município – IPAM, garantindo ao Fornecedor Registrado o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os
recursos cabíveis, aplicar, sem prejuízo de outras sanções previstas no Edital, neste Contrato e demais legislações
aplicáveis à espécie e sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções abaixo discriminadas:
Observar rigorosamente, na execução dos serviços, as normas técnicas em vigor, as especificações do objeto e as
cláusulas deste Contrato e tudo o que se contiver no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I, do Edital;
i. advertência por escrito sempre que verificadas pequenas falhas corrigíveis;
ii.multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do
Contrato (via internet, fax, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo atraso injustificado na execução do
contrato, calculada sobre o valor da contratação em atraso;
iii.multa compensatória/indenizatória de 10% (dez por cento) pela não execução do objeto contratado, calculada
sobre o valor do contrato, sem prejuízos das demais cominações legais;
iv.multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, a contar da data da Notificação do Fiscal do
Contrato (via internet, fax, correio ou outro) até cessar a inadimplência, pelo descumprimento de qualquer cláusula
contratual ou obrigação prevista no Edital, na ARP e/ou Contrato, e não discriminado nos incisos anteriores, sobre
o valor da contratação em descumprimento;
v.suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o Instituto de Previdência e
Assistência do Município – IPAM, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
vi.declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade;
vii.após o 20º (vigésimo) dia de inadimplência, a Administração terá direito de recusar a execução da contratação, de
acordo com sua conveniência e oportunidade, comunicando à adjudicatária a perda de interesse no recebimento da
nota fiscal/fatura para pagamento do objeto deste contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste
Instrumento;
viii.a inadimplência da Contratada, independentemente do transcurso do prazo estipulado na alínea anterior, em
quaisquer dos casos, observado o interesse da Contratante e a conclusão dos procedimentos administrativos
pertinentes, poderá implicar a imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis;
ix.ocorrida a rescisão pelo motivo retrocitado, a Contratante poderá contratar o remanescente mediante dispensa de
licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal nº 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e as
mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, ou adotar outra medida legal para execução do objeto ora
contratado;
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x.quando aplicadas as multas previstas, mediante regular processo administrativo, poderão elas serem compensadas
pelo Departamento Financeiro da Contratante, por ocasião do pagamento dos valores devidos, nos termos dos arts.
368 a 380 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
xi.na impossibilidade de compensação, nos termos da alínea anterior ou, inexistindo pagamento vincendo a ser
realizado pela Contratante, ou, ainda, sendo este insuficiente para possibilitar a compensação de valores, a
Contratada será notificada a recolher aos cofres do Erário a importância remanescente das multas aplicadas, no prazo
máximo de 10 (dez) dias, contado da data do recebimento, pela Contratada, do comunicado formal da decisão
definitiva de aplicação da penalidade, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis;
xii. as sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração;
xiii. o valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do valor da contratação;
xiv.nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito;
xv.a multa, aplicada após regular processo administrativo, deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, ou
ainda, quando for o caso, será cobrada judicialmente;
xvi.as sanções aqui previstas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra e nem impede a sobreposição de
outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações;
xvii.a aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo próprio de averiguação
de possível inexecução contratual, que assegurará o contraditório e a ampla defesa e os recursos cabíveis,
observando-se o que é previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;
xviii.a(s) Autoridade(s) Competente(s), na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da dosimetria.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E
COMERCIAIS
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste Contrato, não
configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista, previdenciária, fiscal ou comercial
para o CONTRATANTE. Em conformidade com o art. 71 da Lei nº. 8.666/93.
1. PARÁGRAFO ÚNICO: É de responsabilidade do CONTRATADO todas as despesas com o pessoal de sua
contratação utilizado na prestação dos serviços ora contratados, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO
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 SEXTA – DAS DIPOSIÇÕES LEGAIS APLÍCAVEIS
Aplica-se a este Contrato as disposições constantes da Lei 10.520/2002 e, subsidiariamente da Lei 8.666/93, bem como
as suas respectivas alterações.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da comarca 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, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito
São Luís – MA, XX-XX-2018

xxxxxxxxx
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