PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 226/2018/CPL/PMSL
(PROCESSO N.º 310-69812/2018/SEPLAN)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do Município de São Luís, por intermédio
do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 01 e 02 de janeiro de 2017, levam ao conhecimento dos
interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.892/2013 e n.º
5.450/2005,1 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, do tipo
“MENOR PREÇO”, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 31 de janeiro de 2019.
HORÁRIO: 10:30h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
E-MAIL: alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br
UASG: 980921
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto Contratação de Empresa para a execução de 4.000
(quatro mil) horas de capacitação para um período de 18 meses, referentes ao Programa
de Valorização do Servidor Público Municipal de São Luís, com a finalidade de
qualificar os servidores públicos municipais no desenvolvimento e aperfeiçoamento de
competências e habilidades profissionais e pessoais, conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência.
1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
1.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme Termo de
Referência, Anexo I, deste Edital.

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 964.896,21
(novecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos),
conforme o orçamento constante do Anexo II deste Edital.
2.1. As despesas e obrigações decorrentes deste Projeto Básico correrão à conta de recursos
próprios: Projeto/Atividade: 219030412804052333; Elemento de Despesa: 33.90.39 –
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 120, Ficha 06.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico
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provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3. O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas em
seu nome.
3.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone:
0800 9782329 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br.
4. Não poderão participar deste Pregão:
4.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;
4.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
4.4. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
4.5. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
4.8. Empresas não enquadradas como Micro Empresas e Empresas de Pequeno em
conformidade com o definido na Lei complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n.º 147/2014;
4.9. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do
disposto no art. 97, da Lei n.º 8.666/93.
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SEÇÃO IV - DA VISTORIA
5. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local da prestação do serviço.
SEÇÃO V - DA PROPOSTA
6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a
data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário
ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.
6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos.
6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.
7.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
8. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.1. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará o a Ata De Registro De Preço e o
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contrato, bem como o n.º do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser
apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade.
8.2. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
9.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos
por até meia hora (30 trinta) minutos além do horário estipulado para início da
sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada
com ampla divulgação.
9.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não
se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
9.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
9.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13,
inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005).
10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13,
inciso IV, do Decreto n.º 5.450/2005).
11.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão
comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a
suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VII - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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13.1. O pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima
do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007 - 1.ª Câmara).
SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário
e valor consignados no registro de cada lance.
15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.
16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
18.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes
diferentes não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN n.º 3/2013-SLTI/MP).
19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
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SEÇÃO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
24.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema,
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor
estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
24.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
24.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate;
24.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
24.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO
25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.
25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 02 (duas) horas, contado
da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema
Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente
determinado pelo Pregoeiro.
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26.1. A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados, devidamente preenchidos,
junto com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único arquivo, para
leitura em programas de informática comuns, preferencialmente “Word”, “Excel”,
“Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
26.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
26.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados:
Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, lote 11, quadra 9, Bairro
Calhau, CEP: 65071-820, São Luís - MA.
26.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as
especificações técnicas do objeto.
27.1. Após a fase de lances, estando o preço acima do estimado, poderá o Pregoeiro, de
imediato, declarar o item/grupo fracassado por impossibilidade de contratação, em
conformidade com o item 27.5, do edital.
27.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN ou, ainda, de pessoas físicas ou
jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
27.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
27.4. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
27.5. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com
preços manifestamente inexequíveis.

27.5.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos
envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste
Pregão.
28. Os Licitantes deverão ainda apresentar junto com a proposta:
28.1. As amostras, quando solicitadas, serão encaminhadas a esta Central
Permanente de Licitação - CPL, endereçadas ao Pregoeiro, a título de doação, no prazo

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

máximo de 04 (quatro) dias úteis, após o comunicado através do sistema Comprasnet,
para avaliação da qualidade do produto:
28.1.a - Cada amostra enviada deverá estar devidamente identificada com
etiqueta autocolante, contendo o nome da licitante, número da licitação e
número do item correspondente, em embalagem personalizada, de acordo
com a marca cotada e quantidade solicitada pelo pregoeiro, sob pena de
desclassificação da proposta;
28.1.b - As amostras deverão ser apresentadas em número mínimo de uma
unidade a fim de verificar a qualidade dos materiais cotados. Caso o
material, por suas características, exijam número maior de amostras para a
realização do teste, será indicado ao licitante quando da solicitação no
chat;
28.1.c - As amostras deverão ser entregues em embalagens individuais
contendo a data e o número do lote de fabricação, o prazo de validade e
outras informações de acordo com a legislação pertinente, quando for o
caso.
28.2 – A Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, a seu critério, poderá
solicitar apresentação de novas amostras, catálogos, prospectos, laudos analíticos,
laboratoriais e bulas, bem como outras informações adicionais que forem necessárias
referentes aos itens cotados.
SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO
29. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
30. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
30.1. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;
30.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa
física, dentro do prazo de validade.
30.3. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante forneceu
ou está fornecendo produtos da mesma natureza, compatíveis com o objeto desta
licitação.

31. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes.
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32. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto
com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada
condição.
32.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
32.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados a Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, lote 11,
quadra 9, Bairro Calhau, CEP: 65071-820, São Luís - MA.
32.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
32.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
32.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
32.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
32.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
32.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.

34. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como
válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
35. Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou,
ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a
este Edital.
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36. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.

SEÇÃO XIV DO RECURSO
37. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recurso.
37.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
37.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
37.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
38. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
39. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
40. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
41. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
42. A homologação deste Pregão compete a Secretária Municipal de Planejamento.
43. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao
Setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05(cinco) dias
úteis a contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de
Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas
no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone
(098) 3217-4032.

SEÇÃO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
44. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser
convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro
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do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
44.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com
os termos deste Edital.
45. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.
46. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVIII - DAS SANÇÕES
47. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luis e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a
contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
47.1. Cometer fraude fiscal;
47.2. Apresentar documento falso;
47.3. Fizer declaração falsa;
47.4. Comportar-se de modo inidôneo;
47.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
47.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
47.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
47.8. Não mantiver a proposta.
48. Para os fins da Subcondição 65.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou
deteriorada.
SEÇÃO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
49. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser
enviada
para o endereço eletrônico alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br, e/ou
protocolada na Central Permanente de Licitação - CPL, situada à situada à Rua dos
Ouriços, lote 11, quadra 9, Bairro Calhau, CEP: 65071-820, São Luís - MA.
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50. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas.
51. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
52. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
alexandrefarias.cpl@saoluis.ma.gov.br.
53. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XX - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
54. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXI - DAS OBRIGAÇÕES
55. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
56. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota
fiscal/ fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pela Secretaria Municipal de
Planejamento - SEPLAN, demonstrando a prestação de serviço total mencionada do objeto.
57. Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima,
o mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.
58. Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
59. Ao Secretário Municipal de Planejamento compete anular este Pregão por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
59.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato.
59.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

60. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificação e habilitação.
61. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindolhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
61.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Pregão.
62. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários,
dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
63. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno
porte.
64. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do
Edital.
65. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
66.

Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de
Licitações - Pregão eletrônico”
67. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 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. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios,
indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame,
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
SEÇÃO XXIV - DOS ANEXOS
68. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
68.1. Anexo I - Termo de Referência;
68.2. Anexo II - Planilha Orçamentária;
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68.3. Anexo IV - Minuta do Contrato;

SEÇÃO XXV - DO FORO
69. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 16 de janeiro de 2019.

ALEXANDRE SOUZA FARIAS
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE
SUAS EMPRESAS NO SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM
INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO.
http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A
DOCUMENTAÇÃO

PREVIAMENTE

DIGITALIZADA,

A

FIM

DE

ENVIO

AO

PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO PARA
ENCAMINHAMENTO.
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ANEXO I

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
LUÍS - 2018
Termo de Referência

São Luís (MA)
2018
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TERMO DE REFERÊNCIA

( ) Consultoria

( x ) Capacitação

(

) Serviço

(

) Material

1. NÚMERO DO TERMO DE REFERÊNCIA (TR): xxx/2018
2. DADOS DA CONTRATANTE
Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís – Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento – Escola de Governo e Gestão Municipal.
Endereço: Rua das Andirobas nº 26, Renascença, São Luís – Maranhão. CEP: 65075040
3. TÍTULO DE TERMO DE REFERÊNCIA: Programa de Valorização dos Servidores
Públicos Municipais
4. OBJETO
Contratação de Empresa para a execução de 4.000 (quatro mil) horas de capacitação
para um período de 18 meses, referentes ao Programa de Valorização do Servidor
Público Municipal de São Luís, com a finalidade de qualificar os servidores públicos
municipais no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências e habilidades
profissionais e pessoais, de acordo o detalhamento do Objeto constante do Anexo I e
do Cronograma de Execução do Anexo II deste Termo de Referência.
CATSER: 17663
5. JUSTIFICATIVA
O Programa de Capacitação e Valorização dos Servidores da Prefeitura Municipal de São Luís –
PEC, desenvolvido pela Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM, constitui um dos
principais instrumentos de desenvolvimento dos recursos humanos da administração municipal,
sendo de suma importância para a melhoria dos serviços prestados à sociedade.
As ações de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação são utilizadas como forma de aprimorar
o serviço público por meio da melhoria do desempenho dos servidores ao mesmo tempo em que
proporciona uma melhor compreensão do seu papel dentro da instituição.
A exigência por servidores mais capacitados e motivados constitui-se numa necessidade da
gestão pública, uma vez que o aprimoramento constante e a aquisição de novas aprendizagens
podem garantir aos servidores ferramentas para exercerem os serviços públicos com qualidade,
eficiência e eficácia. Essa necessidade é atribuída ao processo de transformação da Área de
Gestão de Pessoas, devido às modificações sofridas por todos os setores da sociedade em virtude
da propagação das Tecnologias da Informação, obrigando as organizações a renovarem seus
conceitos e a exigirem dos seus servidores maior responsabilidade, transparência e
comprometimento.
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Nesta perspectiva, a Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM vem buscando obter
resultados através do planejamento da organização e do desenvolvimento de Programas, Ações e
Projetos de Gestão de Pessoas de forma a promover a satisfação, o bem-estar e o desempenho
eficiente e eficaz de todos os servidores em todos os níveis hierárquicos, bem como o seu
desenvolvimento pessoal e profissional e o fortalecimento institucional da Gestão Pública
Municipal. Essas ações e projetos abrangem um conjunto de técnicas e instrumentos que
permitem capacitar, desenvolver e adequar os servidores às demandas da atividade institucional,
dentre as quais destacamos o Programa de Valorização do Servidor Público Municipal.
O Programa de Valorização do Servidor Público Municipal propõe a continuidade do processo
de capacitação para os servidores municipais, bem como, a ampliação dessa oferta,
consubstanciada no resultado da Pesquisa de Demandas realizada em 2018. O Programa foi
construído focado nas seguintes metas: atualização dos conhecimentos, melhoria de
competências técnica, científica e atitudinal na execução das atividades profissionais. Estas
metas, que visam potencializar o desempenho individual e coletivo e promover o
desenvolvimento humano, profissional e institucional, serão alcançadas por meio da participação
dos servidores em ações que lhes ofereçam o conteúdo necessário à realização das atividades
voltadas para a consecução dos objetivos e metas institucionais.
Importante relevar que a Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM já desenvolve, desde
sua criação em 2005, o Programa de Educação Continuada – PEC, com a implementação do
Programa de Valorização do Servidor com ações nas diversas modalidades educativas,
propiciando atividades de cunho presencial, semipresencial e à distância, atendendo, dessa
forma, as necessidades dos servidores ás exigências institucionais no sentido de lhes
proporcionar as condições e requisitos necessários ao cumprimento de seu papel profissional,
pleno desenvolvimento na carreira, provocando melhorias na qualidade dos serviços com ênfase
na assistência e na qualidade de vida do trabalhador.
As ações do Programa de Valorização do Servidor, em consonância com os objetivos e metas
institucionais, têm como finalidade: a educação e formação do servidor quanto à função social do
órgão ou instituição a que estiver vinculado, para a compreensão e assunção de seu papel como
profissional responsável por pensar e concretizar objetivos e metas institucionais visando à
realização de direitos de cidadania; o desenvolvimento pessoal do servidor proporcionando-lhe
meios para sua evolução profissional enquanto cidadão; a preparação do servidor para o diálogo
com usuários e para uma gestão voltada para qualidade social; o desenvolvimento na carreira do
servidor capacitando-o para o exercício de suas tarefas articuladas com a função social de sua
unidade administrativa, contribuindo na superação da alienação no trabalho; propiciar condições
de conhecimento técnico e atitudinal para que o servidor possa melhorar a qualidade dos serviços
prestados ao cidadão e o desenvolvimento de ações de gestão; atender às necessidades de
capacitação dos diversos órgãos da Administração Municipal.
O Programa será executado através de um conjunto de ações pedagógicas, vinculadas ao
planejamento institucional, que visam promover de forma continuada o desenvolvimento integral
dos servidores para que melhor desempenhem suas atividades. Sua filosofia está consubstanciada
na assertiva de que a preocupação com a gestão de recursos humanos, traduzida na informação e
no conhecimento constitui uma singular estratégia da Administração Pública, pois o capital
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intelectual é uma riqueza organizacional e são as pessoas que fazem a organização, tornando
visíveis os resultados de qualquer ação positiva.
Para tanto, faz-se necessário ser desenvolvido por Instituição idônea, com experiência
comprovada em capacitação, com qualidade reconhecida no mercado e que tenha em seu quadro
permanente de profissionais, coordenadores nas áreas de atuação: Formação de Gestores e
Técnico-administrativos, Formação em Língua Brasileira de Sinais-Libras, Programas e Projetos
Especiais, Formação Digital e Eventos Técnicos, científicos e culturais.
Portanto, a execução do Programa de Valorização do Servidor Público justifica-se pela
importância conferida aos recursos humanos pela Prefeitura de São Luís, uma vez que a sua
razão é o cidadão e o servidor público municipal, que além de cidadão, é o elo entre o governo e
a comunidade. Com o servidor satisfeito e motivado, as metas e diretrizes de gestão tendem a ser
atingidas com mais facilidade e eficácia, melhorando rotinas e qualificando a prestação de
serviços à população.

6. PREÇO E VALOR GLOBAL ESTIMADO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) Da estimativa de Preço:
 O valor estimado para a contratação do Objeto deste Projeto é de R$ 964.896,21
(novecentos e sessenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e um
centavos), resultante da média de 03 (três) Propostas Comerciais apresentadas.
 A Tabela Comparativa das Propostas consta do ANEXO III que integra o Projeto
Básico.
 O Detalhamento dos Custos constante do ANEXO IV foi feito consoante a
Pesquisa de Preços de Mercado ultimada pela Escola de Governo, conforme
demonstrado no ANEXO V.
b) Da Dotação Orçamentária
As despesas e obrigações decorrentes deste Projeto Básico correrão à conta de recursos
próprios: Projeto/Atividade: 219030412804052333; Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte: 120, Ficha 06.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de 18 (dezoito) meses a contar do dia xxx do mês
de 2018, condicionada à publicação na Imprensa Oficial, nos termos do Parágrafo
Único do Artigo 61, podendo ser prorrogada, nos termos do inciso II, § 1º do artigo 57,
todos da Lei nº 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo.
A possibilidade de prorrogação dos prazos de execução, de conclusão e de
entregas é admitida sendo mantidas as demais cláusulas do contrato nesse contexto
observa-se que a Lei de Licitação trata da matéria no Inciso 1º do Art. 57: III
Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no
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interesse da administração; VI Omissão ou atraso de providencias a cargo da
administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções
legais aplicáveis aos responsáveis.
No caso da Interrupção ou diminuição do ritmo de execução do contrato, está
ligado diretamente a liberação ou disponibilidade dos servidores e, como as inscrições
são feitas com antecedência, de acordo com o Cronograma de Atividades, ocorre que
nos dias que antecedem os Cursos os servidores possuem agenda incompatível, não
conseguindo se ausentar do trabalho de acordo com o Manual de Procedimentos da
EGGEM – 05. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA – Programação da Escola
De Governo e Gestão Municipal: A Escola de Governo se reserva ao direito de
transferir o início do curso/evento quando o número de inscritos confirmados for inferior
a 60%, informando aos servidores inscritos.
No que depende de providências da Administração, inclusive atraso nos
pagamentos poderá resultar em retardamento da execução do contrato.
Observa-se que as situações de prorrogação de prazos de execução estão
associadas a eventos provocados pela própria Administração. Nesta senda, nada mais
lógico que se devolva ao contratado o prazo de execução para a conclusão do mesmo.
8. DAS OBRIGAÇÕES
8.1 Da Contratante:
a) Proporcionar todas as condições indispensáveis à boa execução das obrigações
contratuais;
b) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas
as condições contratuais;
c) Aplicar as sanções, conforme previsto no contrato;
d) Prestar os esclarecimentos e dar informações que venham a ser solicitados pela
contratada;
e) Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes;
f) A Contratante reserva-se o direito de estabelecer os controles necessários ao
acompanhamento, fiscalização e aferição da entrega do objeto do contrato.

8.2. Da Contratada:
a) Entregar o objeto do contrato conforme especificado no item 3 deste Projeto Básico;
b) Executar o objeto obedecendo rigorosamente às especificações constantes do item
3 e do ulterior cronograma de execução a ser elaborado conforme alínea “c” do item 4
deste Projeto Básico;
c) Ressarcir eventuais prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade durante a vigência do contrato, na forma da lei;
d) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
apontadas pela Contratante, atendendo com diligência e rapidez às solicitações
voltadas ao saneamento das mesmas durante a vigência do contrato;
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e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Projeto
Básico e no Termo de Referência, independentemente de transcrição para efeito de
pagamento.
9. DO PAGAMENTO:
a) O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de
realização das atividades;
b) Para efeito do pagamento, a Contratada deverá atender as exigências legais quanto
às Certidões relativas ao FGTS e INSS, dentre outras elencadas em lei Federal e
Municipal.
c) Será feito através de ordem bancária mediante apresentação de relatórios parciais
de cada atividade realizada e da nota fiscal/fatura devidamente atestados pela
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato de que os serviços foram
prestados de acordo com as exigências deste Termo de Referência, do Projeto Básico
e do Contrato, todos integrantes do Processo Administrativo nº 310 –
82/2015/SEPLAN;
d) Nenhuma Nota Fiscal/fatura será paga sem a aprovação da Comissão de
Fiscalização e Acompanhamento do Contrato, que atestará o recebimento efetivo e
completo dos serviços a que ela se referir, através dos termos de aceite aprovado por
um técnico da área;
e) Constatando-se alguma incorreção nos relatórios, nas notas fiscais e/ou faturas ou
qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado
a partir da respectiva regularização;
f) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
10. PERFIL DA CONTRATADA:
Empresa cadastrada no Município de São Luís com habilitação jurídica e fiscal para
participar do certame e que tenha como objeto do seu Contrato Social executar
programas de capacitação.
São Luís, 11 de setembro de 2018.

Maria Eugênia Salles Branco de Almeida
Diretora da EGGEM/SEPLAN

APROVO NA FORMA DA LEI
EM_______/_______/________
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ANEXO I – DETALHAMENTO DO OBJETO

AÇÃO PROGRAMÁTICA I – EDUCAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS
HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO LUÍS

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

LINHA DE ATUAÇÃO 1 – Formação de Gestores e Capacitação do
Pessoal Técnico Administrativo
LINHA DE ATUAÇÂO 2 – Eventos Técnicos, Científicos e Culturais sob
demandas específicas das Secretarias/Órgãos da PMSL
AÇÃO PROGRAMÁTICA II – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E
PROJETOS EDUCACIONAIS
PROJETO 1 – Unidade Móvel de Capacitação
PROJETO 2 – Formação Digital Básica
PROJETO 3 – Formação em Língua Brasileira de Sinais
Conteúdos a serem trabalhados nas Ações Programáticas I e II.


Captação de Recursos Financeiros



Cerimonial e Protocolo



Coaching no Serviço Público



Comunicação Interpessoal e Relações no Trabalho



Contabilidade Aplicada ao Setor Público



Contratação: Direta, Dispensa e Inexigibilidade



Controle Interno e Prestação de Contas



Direito Administrativo no Âmbito Municipal



Direito Tributário Aplicado ao Município



Educação Financeira



Elaboração de Editais



Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referências



Elaboração de Relatórios



Excel Avançado



Excel Básico



Excel Intermediário



Execução Orçamentária, Financeira e Contábil



Formação para Secretárias(os) no Serviço Público



Gerenciamento e Fiscalização de Projetos



Gestão de Contrato Administrativo
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Gestão Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação



Governança Coorporativa para o Setor Público



Informática Básica



Inovação na Gestão Pública - Orçamento para Resultados



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



Introdução Ao Corel Draw



Libras Avançado



Libras Básico



Libras Intermediário



Licitação e Contrato: Pregão Presencial e Eletrônico



Liderança para Resultados – Liderança Estratégica



Marketing: ferramentas e estratégias



Oratória: Expressão Verbal e Corporal



Orçamento e Finanças



Planejamento e Gestão Governamental – Monitoramento e Avaliação



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



Redescobrindo Talentos: Desaposentadoria



Word

Fonte: Catálogo de cursos 2017-2018 (Pesquisa de Demandas e Expectativas 2017-2018);Reuniões Setoriais nos
Órgãos; Reuniões com os Agentes da Rede de Capacitação.
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ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
I ETAPA DE EXECUÇÃO
3º Trimestre de 2018
AÇÃO
LINHA DE ATUAÇÃO 1 –
Formação
de
Gestores
e
Capacitação do
Pessoal
Técnico Administrativo
LINHA DE ATUAÇÂO 2 –
Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

Nº DE TURMAS

NÚMERO DE VAGAS

CARGA
HORÁRIA

100

04

200 horas
80

01

II ETAPA DE EXECUÇÃO
1º Quadrimestre de 2019
AÇÃO
LINHA DE ATUAÇÃO 1 –
Formação
de
Gestores
e
Capacitação do
Pessoal
Técnico Administrativo
LINHA DE ATUAÇÂO 2 –
Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

Nº DE TURMAS

NÚMERO DE VAGAS

CARGA HORÁRIA

1.300

50

1.050 horas
236

03

III ETAPA DE EXECUÇÃO
2º Quadrimestre de 2019
AÇÃO
LINHA DE ATUAÇÃO 1 –
Formação
de
Gestores
e
Capacitação do
Pessoal
Técnico Administrativo
LINHA DE ATUAÇÂO 2 –
Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

Nº DE TURMAS

NÚMERO DE VAGAS

CARGA HORÁRIA

1.300

50

1.050 horas
236

04

IV ETAPA DE EXECUÇÃO
3º Quadrimestre de 2019
AÇÃO
LINHA DE ATUAÇÃO 1 –
Formação
de
Gestores
e
Capacitação do
Pessoal
Técnico Administrativo

Nº DE TURMAS
50
23

NÚMERO DE VAGAS

CARGA HORÁRIA

1.300

1.050 horas
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LINHA DE ATUAÇÂO 2 –
Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

236

04

V ETAPA DE EXECUÇÃO
1º Trimestre de 2020
AÇÃO

Nº DE TURMAS

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

42

LINHA DE ATUAÇÂO 2 –
Eventos Técnicos, Científicos e
Culturais

NÚMERO DE VAGAS

CARGA HORÁRIA

900
650 horas

03
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ANEXO IV – DETALHAMENTO DOS CUSTOS

DETALHAMENTO 1
PRÓ-LABORE
PRÓ-LABORE

VALOR HORAAULA
(com encargos)

VALOR TOTAL
(com encargos)

AÇÃO PROGRAMÁTICA I - EDUCAÇÃO CONTINUADA
DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO
LUIS: Formação de Gestores, Especialistas E Capacitação
do Pessoal Técnico – Administrativo; Eventos Técnicos,
Científicos e Culturais;
AÇÃO PROGRAMÁTICA II – DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS: Unidade
Móvel de Capacitação, Formação Digital Básica,
Convivendo na Escola, Formação em língua Brasileira de
Sinais- Libras.

110,00

440.000,00

DETALHAMENTO 2
MATERIAL DIDÁTICO
ESPECIFICAÇÕES
Apostilas (colorida) impressas em papel A4, sendo
no máximo 50 páginas, encadernada com espiral,
com capa e contracapa colorida, papel supremo,
tamanho A4.
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QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.940

15,00

89.100,00
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DETALHAMENTO 3
MATERIAL PEDAGÓGICO
ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE

VALOR DO
KIT

VALOR
TOTAL

Kit composto de: bloco de anotações 20 folhas,
com a logomarca da Prefeitura + caneta escrita
fina na cor azul + pasta envelope.

5.940

9,00

53.460,00

DETALHAMENTO 4
MATERIAL GRÁFICO
ESPECIFICAÇÕES

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

8.000

9,83

78.640,00

7.000

0,70

4.900,00

7.100

2,00

14.200,00

6.000

0,61

3.700,00

Cartaz - Papel coche liso, Formato/Tam A0;
Folder Informativo - Papel coche liso, 150g/
Formato A4;
Certificado - Frente; papel AP 240g; Tam A4;
colorido;
Flyer: Tamanho 15X21, papel coche fosco, 90g

DETALHAMENTO 5
MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO
Valor
PRODUTOS
Quantidade
Unitário
-2 tipos de bolos doces; 2 tipos de tortas salgadas,
ou salgadinhos variados; 2 tipos de sucos; light; água
mineral; café com leite(açúcar/adoçante); 1 tipo de
refrigerante.

5.940

14,50

DETALHAMENTO 6
MATERIAL DE CONSUMO - DESCARTÁVEIS
Valor
PRODUTOS
Quantidade
Unitário

Valor Total
86.130,00

Valor Total

Copos – pacote com 100 unidades – 180 ml

170

4,33

736,61

Prato refeição 21 cm- pacote com 10 unidades

594

2,33

1.386,00

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Garfos – pacote com 50 unidades
Guardanapos 24x22 Fl simples – pacote com 50
unidades

120

6,10

732,00

120

3,83

460,00

ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE PESQUISA DE MERCADO - EGGEM
ITEM - MATERIAL PEDAGÓGICO
ORD
EM

PRODUTO

FONTE

CONTATO

DATA DA
CONSULTA

VALOR

1

CANETA
ESFEROGRÁFICA

Cristal azul

XXXX

XXX

12/04/2018

R$ 0,60

PASTA PLÁSTICA
COM ELASTICO

Formato 320mm X
246mm, acomoda
folhas dos
tamanhos: A4,
CARTA e OFICIO 9.

2

XXXX

XXXXX

12/04/2018

R$ 1,75

3

BLOCO DE
ANOTAÇÃO

Tamanho 10×15 cm;
20 fls; branco

XXXXX

XXXXXX

12/04/2018

R$: 1,70

CONTATO

DATA DA
CONSULTA

VALOR

11.09.2018

R$: 4,58

DESCRIÇÃO

ITEM - MATERIAL GRÁFICO
ORD
EM

PRODUTO

DESCRIÇÃO

FONTE

XXXXX

1

CARTAZ

Papel coche liso,
Formato/Tam A0 -

FOLDER

Papel coche liso,
150g/ Formato A4

XXXXX

2

CERTIFICADO

Frente, papel AP
240g, Tam A4,
colorido

XXXXX

3
5

BANNER

XXXXX
XXXXX

11.09.2018
R$: 3,96

XXXXX
Tamanho 50X50
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XXXXX

XXXXX

11.09.2018

R$ 0,31

11.09.2018

R$
150,00
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6

FLYER

Tamanho 15X21,
papel coche fosco,
90g

XXXXX

XXXXX

11.09.2018
R$ 0,18

ITEM - PRO-LABORE (HORA-AULA)

ORDEM PRODUTO DESCRIÇÃO

FONTE

CONTATO

DATA DA
CONSULTA

VALOR DA
HORA-AULA
(com
encargos)
R$

1

PVSM

Hora/Professor

EMPRESA
01

XXXXX

17/07/2018

110,00

2

PVSM

Hora/Professor

EMPRESA
02

XXXXXX

13/04/2018

100,00

3

PVSM

Hora/Professor

EMPRESA
03

XXXXX

27/06/2018

120,00

CONTATO
Rafaelle

DATA DA
CONSULTA

VALOR
R$

3231-8199

16/05/2018

23,00

ITEM - MATERIAL DIDÁTICO
ORDEM PRODUTO DESCRIÇÃO

1

Impressas em
papel A4,
sendo no
máximo 50
APOSTILA páginas,
encadernada
com espiral,
com capa e
contracapa

FONTE

EMPRESA
01
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)
Serviço
técnico de Impres
apoio e
são/
Material
Material Material
AlimentaçãoDescartáveisacompanha Cópia
didático pedagógico gráfico
mento
VALORES

Empresas

EMPRESA 01

Prólabore

Valor
Total

400.000,00 71.280,00 41.580,00 125.000,00 89.100,00

2.554,00

72.955,15 37,50 802.506,65

440.000,00 106.920,00 65.340,00 33.150,00 74.250,00

9.446,70

100.000,00 225,00 829.331,70

EMPRESA 03

480.000,00 89.100,00 53.460,00 146.250,00 95.040,00

3.402,00

86.729,20 40,00 954.021,20

Média

440.000,00 89.100,00 53.460,00 101.466,66 86.130,00

EMPRESA 02
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5.134,23
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato Administrativo nº xxx
Processo Administrativo nº 310/69.812/2018-SEPLAN

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
DE SÃO LUÍS POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO –
SEPLAN E xxxxx PARA DESENVOLVER
PROJETOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
DA
PREFEITURA DE SÃO LUÍS E IMPLEMENTAR
PROJETOS ESPECIAIS DESENVOLVIDOS
PELA ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO
MUNICIPAL - EGGEM.

PREFEITURA DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
sob o nº 06.307.102/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, situada à Rua do Sol, nº 188, Centro, CEP nº
65.020-590, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato representada por seu
Secretário, Sr. JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA, e, de outro lado, XXXXXXXXXXXXXX,
, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato Administrativo nº
10/2013/SEPLAN, decorrente de Pedido de Realização de Despesa 032/2013, formalizado nos autos do
Processo nº 310/000204/2013, de interesse d a Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM,
que se regerá pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1.

A contratação de empresa especializada para execução do Programa de Valorização dos
Servidores Públicos Municipais, desenvolvido pela EGGEM é estruturado em projetos, ações e
monitoramentos que visam o desenvolvimento dos servidores nas áreas comportamental e
técnica, além de incentivar a melhoria do seu nível de escolaridade, de acordo com as
especificações discriminadas no Projeto Básico/Termo de Referência e proposta da
CONTRATADA que integram o processo administrativo nº 310/69.812/2018-SEPLAN,
independentemente de transcrição e que vinculam as partes para todos os efeitos de direito.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A CONTRATADA deve efetuar a prestação dos serviços à Secretaria Municipal de Planejamento no prazo de
18 (dezoito) meses, contados do recebimento da Ordem de Execução de Serviços para cada curso a ser ministrado.
2.2. Os serviços serão prestados nos termos do art. 73, inciso I, e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93,
compreendendo duas etapas distintas:
2.2.1. O recebimento provisório, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, ocorrerá
mediante assinatura na Nota Fiscal representativa da prestação dos serviços, acompanhada de relatório de execução,
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da entrega dessa documentação;
2.2.2. O recebimento definitivo, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização deste contrato, mediante
termo circunstanciado, podendo ser lavrado no verso da Nota Fiscal representativa da prestação dos serviços ou em
documento específico, no prazo de até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório, e consistirá na verificação da
conformidade com as especificações constantes do Anexo Único deste contrato e da proposta da CONTRATADA.
2.3. A critério exclusivo do CONTRATANTE, poderão ser exigidos demonstrações acerca dos serviços prestados,
de forma a lhes verificar a perfeita execução, conforme especificações discriminadas no anexo único deste contrato.
2.4. Caso insatisfatória a execução dos serviços, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se
consignarão vícios, defeitos ou incorreções existentes, resultantes da desconformidade com as especificações
discriminadas no Anexo Único deste contrato. Nessa hipótese, todo o objeto deste contrato será rejeitado.
2.5. A CONTRATADA está obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, após o que se realizará novamente a verificação da sua perfeita execução.
2.5.1. Caso as providências previstas no subitem anterior não ocorram no prazo previsto ou os serviços
sejam novamente recusados, estará a CONTRATADA incorrendo em atraso na execução, ficando
sobrestado o pagamento até a realização das correções necessárias, sem prejuízo da aplicação das sanções
cabíveis.
2.5.2. Na impossibilidade da adoção das providências previstas no subitem 2.5, o valor respectivo será
descontado da importância devida à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DO CONTRATO

3.1. O preço global deste contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3.3.4 OS pagamentos serão efetuados através de ordem bancária, após a apresentação de Nota
fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenação de Administração e Finanças, na medida
em os serviços foram executados de acordo com a exigências constantes do Termo de
Referência, do Projeto Básico apresentado pela CONTRATADA e do presente Contrato;
3.3.5 Nenhuma Nota Fiscal/fatura será paga sem a aprovação da Coordenação de
Administração e Finanças, que atestará o recebimento efetivo e completo dos serviços a que ela
se referir, através dos termos de aceite aprovado por um técnico da área;
3.3.6 Constatando-se alguma incorreção nas notas fiscais e/ou faturas ou qualquer outra
circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva
regularização;
3.3.7 Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art.
5º da Lei n.º 8.666/93;
3.3.8 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
3.4. O preço acordado neste contrato será fixo e irreajustável durante a vigência contratual.
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CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

4.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste contrato corre à conta do seguinte crédito
orçamentário, constante do orçamento do FUNDO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA
PREFEITURA DE SÃO LUÍS, , Projeto Atividade 21101041284012246; Elemento de Despesa: 33.90.39,
Fonte de Recursos: 0120.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. O prazo de vigência deste contrato é de 18 (dezoito) meses, contados a partir de 02 de janeiro de 2019, podendo
ser prorrogado com base no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, em face das ações pertinentes ao Programa de
Valorização do Servidor Público estarem incluídas no PPA 2018.
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Cabe ao CONTRATANTE:
6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços em observância ao Manual de Procedimentos da
Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM;
6.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação de
prestação dos serviços dentro das normas do contrato;
6.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;
6.1.5. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis;
6.1.6. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato;
6.1.7. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA;
6.1.8. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA; e
6.1.9. Publicar os extratos do contrato e de seus aditivos se houver, no Diário Oficial do Estado, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, contanto que isso ocorra dentro de 20 (vinte) dias,
contados da referida assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:
7.1.1. Executar os serviços contratados obedecendo às especificações discriminadas no Manual de
Procedimentos da Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM;
7.1.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou
ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;
7.1.3. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;
7.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
7.1.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da
execução do objeto contratado;
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7.1.6. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços recusados pelo
CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;
7.1.7. Executar, às suas expensas, os serviços objeto deste Contrato, mediante solicitação da EGGEM, nos
prazos fixados na Cláusula Terceira, de acordo com o crédito orçamentário previsto na Cláusula Quarta e
após a apresentação de Nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela Coordenação de Administração e
Finanças.
7.1.8. Comunicar à CONTATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do término do prazo de
execução dos serviços, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato;
e
7.1.9. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para
representá-la sempre que for necessário.
7.2. À CONTRATADA cabe, ainda, assumir a responsabilidade por:
7.2.1. Em relação aos seus funcionários, que não manterão qualquer vínculo empregatício com a
CONTRATANTE, todas as despesas decorrentes da execução deste contrato e outras correlatas, tais como
salários, seguros de acidentes, tributos, inclusive encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;
7.2.2. Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal relacionada à execução deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
7.2.3. Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
7.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.
7.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
7.4.1. A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência
deste contrato;
7.4.2. A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
CONTRATANTE; e
7.4.3. A subcontratação total ou parcial de outra empresa para a execução do objeto deste contrato, salvo se houver
prévia autorização do CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1.
Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Comissão de
Fiscalização previamente designada pela CONTREATANTE.
8.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir ordens de execução de serviços;
proceder ao acompanhamento técnico da execução dos serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à
qualidade desejada; comunicar à CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos
necessários ao seu correto cumprimento; solicitar a aplicação de sanções pelo descumprimento de cláusula
contratual; fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais; atestar as notas fiscais para efeito de pagamento; recusar e devolver os serviços cuja execução não se
verifique perfeita, visto em desacordo com especificações discriminadas no presente contrato; solicitar reparação,
correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou em parte, dos serviços recusados e devolvidos; solicitar
à CONTRATADA e ao seu preposto todas as providências necessárias á perfeita execução dos serviços
contratados.
CLÁUSULA NONA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
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9.1. A CONTRATADA deve apresentar, após a execução dos serviços, nota fiscal emitida e entregue ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada da comprovação das
certidões negativas de INSS, FGTS, Receita Federal e Municipal da sede da CONTRATADA.
9.2. A qualidade do material institucional e didático (apostilas, textos e livros), e dos recursos audiovisuais (datashow, flip chart e outros equipamentos de projeção) utilizados na execução dos serviços de prática pedagógica,
deverá ser aferida a partir de documento entregue pela CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido na proposta de prestação de serviços técnicos (Projeto: Programa de
Educação Continuada dos Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São Luís), informando as respectivas
quantidades e especificações.
9.3.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na pendência da situação abaixo especificada, sem
que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
9.3.1. Recebimento definitivo dos serviços de conformidade com o disposto nas Cláusulas Segunda,
Terceira, Quarta e Quinta.
9.4. Havendo suspensão de pagamentos, a CONTRATADA será notificada do descumprimento do ajuste para, no
prazo de 10 (dez) dias, efetuar a regularização necessária, sob pena de aplicação de penalidade e rescisão contratual,
esta na forma da Cláusula Décima Segunda, subitem 12.2.1., em razão do não cumprimento da Cláusula Sétima,
subitem 7.1.6., deste contrato.
9.4.1. Ultrapassando o prazo acima referido, sem prejuízo da penalidade e da rescisão do contrato, o
pagamento deverá ser liberado.
9.5.
O CONTRATANTE pode deduzir de importâncias devidas à CONTRATADA os valores
correspondentes a multas ou indenizações por ela devidas em razão deste contrato.
9.6. Citado para se defender em processo judicial de terceiros, de natureza civil ou trabalhista, inclusive, mas não
exclusivamente de empregado ou ex-empregado da CONTRATADA, a CONTRATANTE fará o cálculo dos
direitos pleiteados e, após dele notificar a CONTRATADA, reterá o correspondente valor para fazer frente a
eventual condenação, deduzindo-o de importâncias devidas à CONTRATADA.
9.6.1. O valor será restituído à CONTRATADA somente após a prova cabal do acerto definitivo entre a
CONTRATADA e o terceiro litigante, quando restar demonstrada a inexistência de qualquer risco de
condenação para o CONTRATANTE.
9.6.2. A CONTRATADA se obriga a exibir ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, os documentos
comprobatórios do efetivo cumprimento das obrigações referentes ao processo judicial mencionado neste
item.
9.6.3. O valor a que faz referência este item não renderá juros ou correção monetária, podendo ser
substituído, a pedido da CONTRATADA, por outra modalidade de resguardo que, a critério do
CONTRATANTE, seja considerado idôneo.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

10.1.

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse
do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às
seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, conforme previsão da Lei nº 8.666/1993:
11.1.1. Advertência;
11.1.2. Multa;
11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo CONTRATANTE;
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11.1.4. Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores
do CONTRATANTE; e
11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
11.2. As sanções previstas nos subitens 11.1.1., 11.1.3., 11.1.4. e 11.1.5. deste Edital poderão ser aplicadas
juntamente com a sanção de multa.
11.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato
celebrado.
11.4. A multa aplicável será de:
11.4.1. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na execução dos serviços,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 20,0%, correspondentes a até
30 (trinta) dias de atraso;
11.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na execução dos serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter
excepcional e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
11.4.3. 10% (dez por cento) por descumprimento do prazo de execução dos serviços, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação das multas previstas nos subitens
11.4.1 e 11.4.2.;
11.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em concluir os serviços, calculados sobre o valor
correspondente à parte inadimplente;
11.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, por motivos injustificados, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho; e
11.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao
prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
11.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou
equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
11.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de execução dos serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
11.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade.
11.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a Nota de Empenho deverá ser
cancelada ou o contrato rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em
que será aplicada multa.
11.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em
licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo CONTRATANTE, sendo aplicadas
nos seguintes prazos e hipóteses:
11.9.1. Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA permanecer
inadimplente;
11.9.2. Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e
11.9.3. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:
11.9.3.1. Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; ou
11.9.3.2. For multada, e não efetuar o pagamento.
11.10. O prazo previsto no item 11.9.3 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.
11.11. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do
CONTRATANTE são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em
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licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo CONTRATANTE,
sendo aplicadas, por igual período.
11.11.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à
vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
11.11.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá
em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das
sanções de suspensão e impedimento aplicadas.
11.11.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos
em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas, quanto à
Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei n.º 8.666/93.
12.2.

A rescisão deste contrato pode ser:
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do art.78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;
12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para o CONTRATANTE; ou
12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de eventual rescisão
contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA

13.1.
O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal n. 8.666/1993, Lei nº 10.520/02, quando for o caso, e
demais legislações correlatas.
13.2.
O presente contrato vincula-se à proposta da CONTRATADA, aos termos do Processo nº
310.068.912/2018-SEPLAN, bem como pelos atos de controle e ratificação do procedimento ora adotado pela
Comissão Permanente de Licitação, todos vinculantes para as partes e de cumprimento obrigatório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições
deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia e nem
afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
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15.1.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas administrativamente
serão processadas e julgadas por uma das varas da Fazenda Pública desta Comarca, de São Luís (MA) que
prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Contrato.
Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 3 (tres) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
São Luís (MA),

2018

________________________________________________________________
CONTRATANTE

________________________________________________________________
CONTRATADA

________________________________________________________________
TESTEMUNHA CPF Nº
________________________________________________________________
TESTEMUNHA CPF
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