PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 270-14023/2019
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do
Pregoeiro, designado pela Portaria nº 10, de 02 de Maio de 2017, na forma da Lei nº 10.520/2002, da Lei
nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, e do Decreto nº 7.892/2013, e Decreto Municipal nº.
44.406/2013 torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
"MENOR PREÇO", cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação prestação de

serviços de hospedagem, alimentação e locação de veículo com motorista, que
propiciarão a realização de variados eventos institucionais, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Articulação Institucional – SEMAI,
conforme as especificações do Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
DIA: 05 de junho de 2019
HORÁRIO: 09:30 horas
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, Bairro
Calhau, CEP 65.071-820, São Luís/MA.
2. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) REGISTRO DE PREÇOS para contratação de serviços de hospedagem, alimentação

e locação de veículo com motorista, que propiciarão a realização de variados
eventos institucionais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Articulação Institucional – SEMAI, conforme as especificações do Termo de Referência, Anexo I,
deste Edital.
b) o valor máximo estimado pela SEMAI para a futura contração é de R$ 37.067,84 (trinta e sete mil
sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).
3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013, para registros de preços não
se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para
formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
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b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da qual o
autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a administração pública municipal e pessoa jurídica
declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na forma do
inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que integre ou
tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa jurídica punida na
forma dos incisos anteriores.
b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter, obrigatoriamente:



Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da
Empresa licitante.
Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo
período de 90 (noventa) dias corridos.



Descrição detalhada do objeto ofertado, em conformidade com as especificações constantes do
Termo de Referência (ANEXO I), deste Edital.



Para cada Lote, deverá ser cotado todos os itens, sob pena de desclassificação.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender às seguintes exigências:
Habilitação Parcial

Habilitação Jurídica



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



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


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



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



Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que
estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:

Regularidade Fiscal
e Trabalhista

o

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

o

Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).

o

Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Municipais e Dívida Ativa).

 Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período de
validade;
 CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de
validade.
 CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.

Qualificação
Econômica
Financeira



Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60
(sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da
proposta de preço.



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


A boa situação financeira da empresa será avaliada pelo índice de
Liquidez Corrente (LC), que deverá ser, individualmente, igual ou
maior que 1,0 (um), resultante da aplicação das seguintes fórmulas:
ATIVO CIRCULANTE
LC = ---------------------------------PASSIVO CIRCULANTE



As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em
qualquer dos índices referidos acima deverão comprovar,
considerados os riscos para a administração, Capital Social ou
Patrimônio Liquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação;



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



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

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

Habilitação Complementar

Qualificação-Técnica

 Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o Licitante prestou ou está
prestando serviços de mesma natureza, compatíveis com o objeto desta
licitação. Caso o Atestado seja fornecido por pessoa jurídica de direito
privado, deverá conter o nome, o endereço e telefone da entidade
atestadora.
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 Certificado de Registro e Classificação para atividades, emitido pela
Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR.


Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze
anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal,
conforme Anexo II.

Declarações




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

b) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.
c) 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.
d) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
e) 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.
f) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da
imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio.
g) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal ou
entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.
h) 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.
i) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta
ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às
sanções previstas neste Edital.
7. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a. DOS ESCLARECIMENTOS
a1. Os interessados, poderão solicitar até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do
Pregão, qualquer esclarecimentos e informações, protocolizando o pedido 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 Permanente
de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, Bairro Calhau, CEP 65.071-820, São
Luís/MA. ou por o e-mail: licitação.cpl@saoluis.ma.gov.br;
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b. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
b.1. A impugnação dos termos do Edital se efetivará em conformidade com o art. 41 da lei Federal
8.666/1993. Poderá ser enviada por o e-mail: licitação.cpl@saoluis.ma.gov.br ou 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 Permanente de Licitação, situada à Rua dos Ouriços, Quadra 09, Lote 11, Bairro
Calhau, CEP 65.071-820, São Luís/MA, NOS SEGUINTES PRAZOS:
b.1.1. Por qualquer cidadão, até 5(cinco) dias úteis da data fixada para a realização do Pregão,
b.1.2. Pelo licitante, até 2(dois) dias úteis da data fixada para a realização do Pregão,
c) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou prestará
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis.
d) 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.
8. DA SESSÃO
a) a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse do
licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um Pregoeiro e
realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante legal
deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada encerrado o credenciamento, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e dos envelopes.
9. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



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



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Fase Recursal

 Da Adequação da Proposta de Preço
10. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
a) até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio, procederá
ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, comprovando, se for o caso, a
outorga de poderes necessários para a formulação de lances e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:
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Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo certame;
e



Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para credenciamento
por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o credencie a participar do
procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos
envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com copia
do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular,
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na
sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento no
art. 3º da Lei Complementar nº. 147/2014 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas 1, conforme modelo
constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante
optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 147/2014 bem como pela
Lei Municipal 4.830/2007
11. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) a abertura da sessão pública do certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (conforme modelo constante no anexo IIMODELO C) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os
envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de habilitação (envelope nº2), na forma
prevista neste Edital.
c) a Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo
representante da Empresa, credenciado no Pregão.


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

12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE
HABILITAÇÃO)

1

PREÇOS E

DOCUMENTOS DE

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas em 02
(dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 096/2019
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão desclassificadas.
d) não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros setores que
não seja o especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de Pregão e
seus Anexos.
13.
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES DE
LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos neste
Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º
28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, III, da
Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o parâmetro
mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna da
licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;
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Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de
mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os
quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.



Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, admitindo-se,
para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;



O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela nãomanutenção da proposta.



Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.



Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e o preço
seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder o prazo
de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do ÓRGÃO
DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.



Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base nas
propostas dos demais concorrentes.
14. Da Classificação das propostas





Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR
PREÇO POR LOTE em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço,
selecionando-os para a etapa de lances;
Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, incluída a
de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o certame
transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta classificada, o
Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais,
aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à
negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de
diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.

9

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL

b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de
forma seqüencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que dará
o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva
fase.
15. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar uma
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas
as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em
seu favor o objeto deste Pregão;



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



No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará um sorteio,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da oferta final do
desempate;
b) o interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei Complementar nº
147/2014;
c) caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá seu
curso normal.
16. DA NEGOCIAÇÃO
a) é sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando aumentar as
vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de
classificação e habilitação;
b) o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
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c) a negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
17. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do
licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao Edital.
c) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por
igual período, ou diretamente 10 (dez) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
d) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
e) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção
da proposta que melhor atenda a este Edital.
f) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 (oito) dias
úteis para a apresentação de novos documentos.
g) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.
18. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de recorrer.
c) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;



Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



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



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



Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
d) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do recurso,
podendo haver adjudicação parcial.
e) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
f) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
19. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preços
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. (se
houver lance ou negociação)
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou por
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao
órgão licitante.
c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção,
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de
preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem
necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não
poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades
apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens)


Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam
menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;



A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de preços
unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e



Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos preços
unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades.

20. DA HOMOLOGAÇÃO
a) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente da Secretaria Municipal de
Articulação Institucional - SEMAI, órgão solicitante da Licitação.
21. DO REGISTRO DE PREÇOS
a) o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013 e será
realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.
b) a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame
para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) depois de homologado o resultado deste Pregão, a CPL elaborará e publicará a Ata de Registro de
Preços.
b) a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.
c) ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os bens ou
serviços a ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições
do edital.
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d) a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
e) não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da Ata de
Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo daquela.
23. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a)Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas as
disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
b) As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
c) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
24. DA VIGÊNGIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
a) o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
b) durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº 7.892/2013 e
44.406/2013.


Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatório.

25. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
a) O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013, e ainda,
ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores e prestadores de serviço.
26. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP
a) os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior a 12
(doze) meses, nas seguintes hipóteses:
 Adequação dos preços registrados aos de mercado.
b) a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, acréscimos no quantitativo registrado
na Ata, mesmo se for inferior ao limite do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, no curso do SRP, observarão
procedimento licitatório próprio.
c) a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma
publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação de
propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões constantes
dos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.
27. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
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a) depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a qualquer
tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota de empenho) dentro
do prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
b) poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo licitante
vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
c) os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do
instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando houver contrato)
d) o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data da
entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho), comprovante de prestação
de garantia no valor e nas condições descritas em anexo.
e) o prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO CONTRATANTE.
f) por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por meio do
Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as condições de
habilitação.
28. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) o CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho, compromete-se a:


Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências.



Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.



Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações.
b) outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.
29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
a) em conformidade com o artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, mediante recibo, o objeto da presente
licitação será recebido.
30. DO PAGAMENTO
a) o pagamento será efetuado nos termo da Cláusula Décima da Minuta do Contrato.
b) caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o mesmo
será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.
c) será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as orientações
da Receita Federal do Brasil.
31. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo contratado,
a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I. Advertência escrita;
II. Multa na forma prevista no termo de referência;
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III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município por prazo
não superior a 2 (dois) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração
Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra as condições de
reabilitação; e/ou
V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 5
(cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. (passível de
exclusão - concorrência)
b) as penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência.
c) as penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por escrito,
fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO LICITANTE.
32. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:


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



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



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



Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que
não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulála por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
c) a anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato (à da nota de
empenho).
d) os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
e) os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
f) na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em
contrário.
g) o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta,
durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
h) as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
i) a presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e regulamentares
vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
j) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial do
Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio eletrônico; a
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critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato de aquisição do Caderno de
Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central Permanente de licitação.
k) a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
l) para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos deste
Edital.
m) Em caso de divergência entre o texto do edital e o Termo de Referência, prevalecerá o
primeiro.
33. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:


ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



ANEXO I – A- ESPECIFICAÇÕES E VALOR ESTIMADO DO OBJETO



ANEXO II- MODELOS:

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO;
MODELO E – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;


ANEXO III– MINUTAS:
MINUTA A – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;
MINUTA B – CONTRATO

34. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís, 15 de maio de 2019.

TIAGO TRAJANO OLIVEIRA DANTAS
Pregoeiro/CPL/PMSL
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente certame o registro de preços para a proposta mais
vantajosa para contratação de serviços de hospedagem, alimentação e locação de
veículo com motorista, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Articulação Institucional – SEMAI.
1.2. No Estado do Maranhão, sob demanda, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Secretaria Municipal de Articulação Institucional foi criada por força da Lei nº
4.422 de 30 de dezembro de 2004, sendo um órgão de assessoramento amplo e
representação do município de São Luís no Distrito Federal, com sede na cidade de
Brasília, subordinada diretamente ao Prefeito.
2.2. Constitui parte relevante desta Secretaria, o apoio aos órgãos municipais para a
identificação de fontes, captação de recursos, negociação de programas, convênios e
projetos, em âmbito federal e internacional, identificando oportunidades de atração de
empreendimentos e captação de recursos, objetivando a implantação de novos
programas e projetos de interesse do município e, para tanto, lhe foi incumbido a
negociação de programas, projetos, convênios e recursos em tramitação, de interesse
do município juntos aos órgãos e entidades federais e internacionais.
2.3. Com efeito, em certas ocasiões, é necessário a realização de atividades
institucionais, visando agregar esse tipo de ação para atingir as metas e resultados
propostos.
2.4. Através da realização dessas atividades o Município maximiza a possibilidade
captação de recursos e de conseguir cumprir e complementar diversas de suas
funções e programas em áreas de atuação essenciais como educação, saúde,
desenvolvimento social e econômico, segurança pública, cultura, geração de emprego e
renda, dentre outras.
2.5. Dessa forma, o Poder Executivo Municipal vem realizando diversas ações
voltadas para as políticas públicas adotadas em São Luís, não apenas a nível nacional,
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como também em nível internacional, aonde a Prefeitura, através da SEMAI, vem
concretizando parcerias de cooperação descentralizada com cidades de vários países,
como por exemplo, os acordos de cidades-irmãs com as cidades de Wuhan, na China;
Tramonti, na Itália e Hue, no Vietnã, Saint – Malo, na França e futuras tratativas
junto aos países árabes.
2.6. Ocasiões como estas, por vezes o Município necessita receber delegações de
outros estados e, inclusive, internacional, que é de fundamental importância para a
concretização de seus interesses, contudo, não possui estrutura logística para
hospedagem, alimentação e deslocamento das autoridades, servidores e demais
convidados oficiais.
2.7. Há que se destacar que, dada à complexidade das demandas e negociações, por
vezes é imprescindível que esta Municipalidade arque com os custos e o suporte
logístico mínimo necessário, para que se viabilizem de fato os resultados esperados de
todos os tipos de eventos institucionais, e para que tal processo seja realizado com a
economicidade e a qualidade devidas, sendo, portanto, necessária à contratação de
empresa especializada em prestação dos serviços de hospedagem, alimentação e
locação de veículo para o translado de autoridades, servidores e convidados oficiais.
2.8. Entendemos os serviços objeto do presente Termo de Referência caracterizam-se
como de natureza comum de caráter contínuo, visto que a sua essencialidade atrela-se
à necessidade de existência e manutenção do contrato, pelo fato de eventual
paralisação da atividade contratada implica em prejuízo ao exercício das atividades da
Administração contratante já que esta ligada diretamente ao Programa de Cooperação
Internacional criado pela Secretaria Municipal de Articulação Institucional – SEMAI que atualmente gerencia as parcerias internacionais formalizadas pela municipalidade
com diversos países e que fomenta novos acordos de interesse da Prefeitura Municipal
de São Luís.
2.9. Diante dos fatos apresentados, e considerando a legislação vigente quanto à
contratação de prestação de serviços pelo setor público, faz-se necessária a abertura
de um processo administrativo que, em face de se tratar de eventos futuros e incertos,
deverá ser por meio do Sistema de Registro de Preços, a fim de garantir a observância
ao princípio constitucional da isonomia e de selecionar a proposta mais vantajosa à
Administração.
3. DAS FORMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1. Os serviços a serem contratados seguirão as especificações definidas neste Termo
de Referência, ressaltando-se que os quantitativos descritos são estimados à luz da
necessidade identificada e suas utilizações ocorrerão por meio de Ordens de Serviços,
ou documento similar, a serem expedidas pelo Contratante.
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3.2. A execução do objeto terá início imediato a partir da assinatura do contrato,
sendo a prestação dos serviços sujeita a emissão da ordem de serviço ou documento
similar, pelo fiscal.
3.3. Os serviços deverão ser prestados, sob demanda, de acordo com o período e itens
especificados em Ordem de Serviço própria de cada evento, a ser emitida pela SEMAI,
a depender da programação, desde que a demanda esteja de acordo com o objeto do
contrato.
4. SUBCONTRAÇÃO
4.1. Fica autorizada a subcontratação dos serviços de prestador de infraestrutura
para as atividades, elencados no art. 47 do Decreto n° 7.381/2010, bem como as
atividades de transporte turístico, guia turístico e locação de veículos, devendo o
contratado apresentar, quando solicitado, os cadastros dos subcontratados junto ao
Ministério do Turismo, previsto no artigo 43 do Decreto n° 7.381/2010.
4.2. A empresa porventura subcontratada estará obrigada a apresentar sua
regularidade fiscal para a execução de parcela, além dos documentos de habilitação e
qualificação previstos neste Termo de Referência.
4.3. É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades
que não foram supramencionadas, desde que submetidas à anuência do Contratante e
devidamente comprovada por Nota Fiscal/Fatura quando do processo de pagamento.
4.4. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a
descrição dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos
valores, no caso da hipótese prevista no artigo 48, II, da LC 123/2006.
4.5. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
4.5.1. Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o
prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;
4.5.2.1. Substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de
rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela
originalmente subcontratada;
4.5.2.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela
padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade
da subcontratação, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
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subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
4.5.2.3. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.5.2.4. Em havendo subcontratação todos e quaisquer pagamentos à empresa
subcontratada deverão ser realizados única e exclusivamente pela licitante vencedora,
não sendo firmado qualquer tipo de relação jurídica entre a Prefeitura Licitante e a
subcontratada.
4.5.2.5. Em caso de inadimplemento de encargos, salários e/ou recolhimentos fiscais
e fundiários pela subcontratada não haverá qualquer obrigação por parte da
Administração pelo seu adimplemento, cabendo a licitante subcontratante realizar a
regularização das pendências na impossibilidade da subcontratada vir a fazê-lo.
5.

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

5.1. As especificações e os quantitativos a serem adquiridos são os discriminados a
seguir:
LOTE

01

Descrição

HOSPEDAGEM: com padrão mínimo de
qualidade
4
(quatro)
estrelas,
conforme
classificação estabelecida pelo Ministério do
Turismo;
que
contenha
Frigobar,
ar
condicionado, lavanderia, telefone, internet
gratuita, meios para guarda de roupas, quarto
com iluminação e ventilação de acordo com as
normas vigentes para edificações, chuveiro com
água quente, serviço diário de limpeza, serviço
de fornecimento de produtos básicos de higiene,
serviço de troca de roupas de cama - quando
desejado pelo(s) hóspede(s), café da manhã
incluso, serviço de portaria, serviço “não
perturbe”, “arrumar o quarto”, cobertura contra
roubos, furtos e responsabilidade civil e
procedimento para atendimento especial para
hóspedes Portador de Necessidades Especiais.

TIPO QUARTO

DIÁRIAS

INDIVIDUAL

06

DUPLO

02
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LOTE

Descrição

Média de
Pessoas por
evento

02

RESTAURANTE servidos no sistema Buffet
para alimentação, que disponha de espaço
reservado,
com
ambiente
climatizado,
possibilitando reuniões com convidados
oficiais, autoridades e palestrantes para
atender aos variados eventos demandados
pela Prefeitura Municipal de São Luís,
devendo conter, no mínimo: entrada (três
tipos), pratos principais (quatro tipos) e
sobremesa
(três
tipos),
conforme
rol
ilustrativo especificado adiante, a serem
escolhidos pelo gestor e dispostos sobre
mesa(s)-buffet; concomitantemente, serviço à
francesa de bebidas não alcoólicas (água
mineral com e sem gás, refrigerantes – três
tipos, inclusive dietéticos, e sucos naturais
de frutas – mínimo três variedades), com
espaço reservado para o mínimo de vinte
pessoas.

8

Número de
EVENTOS
previstos

6
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LOTE

Descrição

Média de
Pessoas por
evento

Número de
EVENTOS
previstos

03

RESTAURANTE servidos no sistema Buffet
para alimentação, que disponha de espaço
reservado,
com
ambiente
climatizado,
possibilitando reuniões com convidados
oficiais, autoridades e palestrantes para
atender aos variados eventos demandados
pela Prefeitura Municipal de São Luís,
devendo conter, no mínimo: entrada (três
tipos), pratos principais (quatro tipos) e
sobremesa
(três
tipos),
conforme
rol
ilustrativo especificado adiante, a serem
escolhidos pelo gestor e dispostos sobre
mesa(s)-buffet; concomitantemente, serviço à
francesa de bebidas não alcoólicas (água
mineral com e sem gás, refrigerantes – três
tipos, inclusive dietéticos, e sucos naturais
de frutas – mínimo três variedades), com
espaço reservado para o mínimo de
quarenta pessoas.

8

2

LOTE

Descrição

TEMPO À
DISPOSIÇÃO

DIÁRIAS

6 (seis)
HORAS por
dia

4

12 (doze)
HORAS por
dia

6

18 (dezoito)
HORAS por
dia

4

04

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, tipo van ou
minibus, por diária, com capacidade mínima
para 15 (quinze) passageiros, com arcondicionado, ano do modelo, no mínimo,
2015,
com
quilometragem
livre
de
deslocamento diário, poltronas reclináveis
executivas,
veículo
cadastrado
na
EMBRATUR, com motorista que auxiliará
nas atividades de transporte e recepção de
autoridades, convidados oficiais e servidores.
O motorista deve vestir socialmente e com
cabelos domados. No caso de motorista
feminino, maquiagem discreta.
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LOTE

05

6.

TEMPO À
DISPOSIÇÃO

DIÁRIAS

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, sedan, por diária,
com capacidade para o máximo 04 (quatro)
passageiros, com ar-condicionado, ano do
modelo,
no
mínimo,
2017,
com
Quilometragem livre de deslocamento diário,
veículo cadastrado na EMBRATUR, com
motorista que auxiliará nas atividades de
transporte e recepção de autoridades,
convidados oficiais e servidores.

6 (seis)
HORAS por
dia

2

12 (doze)
HORAS por
dia

2

O motorista deve vestir socialmente e com
cabelos domados. No caso de motorista
feminino, maquiagem discreta.

18 (dezoito)
HORAS por
dia

2

Descrição

DO QUANTITATIVO E CUSTO ESTIMADO

6.1. O valor total estimado da contratação é R$ 37.067,84 (trinta e sete mil,
sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), conforme ampla pesquisa de preços
realizadas junto ao mercado e que segue como parte integrante deste Termo de
Referência, conforme cotações anexadas.
7.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTE 01 - HOSPEDAGEM

7.1. O CONTRATADO deverá ter suas dependências (hotel) localizado na cidade de
São Luís, num raio não superior de 10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura
Municipal de São Luís2, para se garantir a segurança e o cumprimento dos horários
dos servidores, autoridades e convidados oficiais.
7.2. O CONTRATADO deverá atender às exigências de qualidade, observados os
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade,
atentando-se principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei
Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

2

Av. Pedro II, S/nº - Palácio de La Ravardière, Centro, São Luis-MA.
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7.3. A Contratada deverá possuir, acomodações para hóspedes portadores de
necessidades especiais (P.N.E), em especial:
a)
deverá ter seu imóvel adaptado para hospedar pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais (P.N.E.) de acordo com a ABNT NBR 9050:2004, ou
adaptações semelhantes, que tragam resultados práticos e não incômodos ou
constrangedores e que possibilitem uma perfeita integração entre a pessoa P.N.E.
e as dependências do imóvel e também aos serviços disponíveis.
b)
deverá dispor de condições de acessibilidade arquitetônica como rampa
de acesso, barras e portas que permitam a passagem de cadeiras de rodas para
atender pessoas portadoras de necessidades especiais.
8.

DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTE 02 e 03 - RESTAURANTE

8.1. Possuir instalações elétricas e hidráulicas de acordo com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - e legislação aplicável;
8.2. Possuir instalações de emergência, para a iluminação de áreas comuns e para o
funcionamento de equipamentos indispensáveis à segurança dos usuários;

8.3. Possuir instalações e equipamentos de segurança contra incêndio, de acordo
com as normas estabelecidas e pelo Corpo de Bombeiros local;
8.4. Possuir pessoal de serviço em quantidade e com a qualificação necessárias ao
perfeito funcionamento e atendimento;
8.5. Manter pessoal permanentemente uniformizado
trajado, de acordo com as funções que exerçam;

e/ou

convenientemente

8.6. Observância das demais normas e condições necessárias à segurança,
saúde/higiene e conservação/manutenção do meio de alimentação, para atendimento
ao consumidor;
8.7. Apresentar juntamente com a Proposta o Cardápio e o Certificado de graduação
do Chefe de cozinha;
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8.8. A empresa deverá servir almoço e/ou jantar em ambiente climatizado e
reservado para reuniões com espaço mínimo para 20 (vinte) ou 40 (quarenta)
convidados;
8.9. O local onde as refeições serão preparadas deverá estar estabelecido em São
Luís, Estado do Maranhão, num raio não superior de 10 (dez) quilômetros da sede da
Prefeitura Municipal de São Luís3, em razão do horário e da logística de deslocamento.
8.10. Os serviços compreendidos neste Termo de Referência referem-se ao Registro de
preços, para fornecimento de serviços de refeições preparadas no sistema buffet, e será
pago considerando o preço individual, multiplicado pelo número de convidados,
independente do quantitativo reservado;
8.11. A alimentação a ser preparada aos convidados deverá ser feita por profissional
diplomado na área gastronômica (Chefe de Cozinha);
8.12. O rol elencado abaixo de entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas é
apenas ilustrativo (não taxativo), podendo ser alterado a critério do gestor, em comum
acordo com o fornecedor contratado e conforme as necessidades circunstanciais do
evento, desde que equivalentes:
a)
Entradas: salada caprese; salada waldorf; salada waldorf com camarões;
salada verde mista (com abacate, palmito, peito de peru defumado desfiado,
fatias de carpaccio, fatias de presunto de Parma, bacon picado, croûtons ou
lascas de queijo parmesão etc.); terrine de legumes; bolo de figo com presunto de
Parma; surubim defumado (com blinis, molho de raiz forte ou de carpaccio);
crepes de surubim defumado; musse de abacate com camarões ao vapor; musse
de aipo (com camarões ao vapor, com presunto de parma ou com molho de
roquefort); camarões ao vapor (com molho golf, de raiz forte, de agrião etc.);
casquinhas de siri; panquecas (de espinafre e ricota, de ricota, nozes etc.);
raviolis de espinafre e ricota; vol-au-vents (de camarão, de palmito, de siri, de
champignons etc.); sopas frias (vichyssoise, gaspacho, de tomate, de milho verde,
de beterraba etc.); filé de peixe grelhado (com molho de manteiga queimada, de
alcaparras etc.); bobó de camarão; bacalhau à Gomes de Sá; frigideira de siri;
peito de peru recheado (com ricota e nozes, com patê, com fundos de alcachofra);
codornas assadas; medalhões de filé; tournedos de filé (com molho de mostarda,
pimenta, béarnaise etc.); pernil de cordeiro assado; rosbife de filé; lombo de porco
assado; picadinho de filé; pennete cozido al dente com lascas de salmão e
mousseline de limão; salada de camarões com batatas cozidas al dente e maçã
verde; salada de trigo sarraceno com frango defumado e molho de gergelim
torrado.

3

Av. Pedro II, S/nº - Palácio de La Ravardière, Centro, São Luis-MA.
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b)
Pratos frios para buffet: salada caprese; salada waldorf; salada waldorf
com camarões; salada verde mista (com abacate, palmito, peito de peru
defumado desfiado, fatias de carpaccio, fatias de presunto de parma, bacon
picado, croûtons ou lascas de queijo parmesão, etc.); salmão defumado, truta
salmonada e surubim defumado (com blinis, molho de raiz forte ou de carpaccio);
camarões ao vapor (com molho golf, de raiz forte, de agrião, etc); salpicão de
frango; maionese de legumes; salada de bacalhau; frios variados (bresaola,
presunto de Parma, mortadela, salame, salaminho, copa, carne seca dos Grisões,
presunto cozido, pastrami, etc.); patês variados (de fígado de carne, campagne,
terrine de legumes, etc.); queijos variados (dos tipos gruyère, emmenthal, portsalut, brie, camembert, roquefort, de cabra, gouda, de Minas, provolone, etc.);
musses salgadas (de aipo, atum, abacate, etc.); galantines (de frango, de
legumes, etc.), risotos variados.
c)
Pratos quentes para buffet: bobó de camarão; bacalhau à Gomes de Sá;
frigideiras (de siri, de bacalhau, etc.); peito de peru recheado (com ricota e nozes,
com patê, com fundos de alcachofra, etc.); pernil de porco assado; peru assado;
presunto tender assado; leitão assado; lombo de porco assado; boeuf bourgignon;
picadinho de filé; fricassé de frango; rosbife de filé; galinha ao molho pardo;
tortas salgadas (de alho-poró, aspargos, palmitos, frango, camarão, bacalhau,
queijo, cebola, espinafre, quiche lorraine, etc.).
d)
Sobremesas: mini-petit gateau de chocolate e goiabada; mini-trufas de
chocolate branco e preto; petit fours de Maison; gateau de chocolate com coulis
de frutas vermelhas; lâminas de abacaxi e melão doce com raspas de limão;
quindim; torta de nozes com chocolate; nuvem de morangos com chantilly e
castanhas; pavê de maracujá com chocolate; musse de frutas (de maracujá,
morango, caqui, goiaba, manga, coco, limão etc., com baba-de- moça, calda e/ou
lascas da própria fruta fresca); sorvetes (de baunilha, chocolate, menta,
maracujá, manga, caqui, tapioca, creme de mamão papaia com cassis, bacuri,
goiaba, coco, com calda e/ou lascas da própria fruta fresca); manjar de coco (com
baba-de-moça, calda de ameixa preta, de damasco, etc.); ovos nevados;
ambrosia; creme de mamão papaia; papos de anjo; doces de frutas em calda
(cajuzinho, goiaba, laranja, mamão verde, mamão verde com coco, banana etc.,
com queijo de minas, requeijão ou creme de leite fresco); doce de abóbora com
coco; doce de goiaba pastoso; doce de leite; salada de frutas; charlotte de maçã
(com calda de damasco); quindim; tortas doces (de amêndoas, chocolate, ou de
frutas); cassata; docinhos caramelados variados.
8.13. Quanto ao preparo e alimentos, a Contratada deverá cumprir as seguintes
exigências:
a)
Ter nutricionista certificado(a) por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho Regional de
Nutrição, que
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deverá supervisionar a elaboração dos cardápios e o preparo dos alimentos em
todas as fases do processo produtivo, de acordo com as normas legais vigentes;

b)
Os alimentos deverão ser preparados na cozinha do fornecedor
beneficiário com a utilização de matéria-prima e insumos de primeira
qualidade, sendo admitida a utilização de alguns produtos semielaborados
considerados essenciais ao processo.
c)
No preparo dos alimentos que não forem ser servidos frescos ou in
natura, deve-se adotar, obrigatoriamente, o método Cook-Chill, consistente em
resfriar ou congelar rapidamente os alimentos, logo após a cocção, com o
propósito de evitar a proliferação de bactérias e a contaminação e de preservar as
qualidades nutritivas. Para tanto, o fornecedor beneficiário deverá dispor de todo
o equipamento necessário;
d)
O transporte das matérias-primas, insumos e produtos semielaborados
deverá ser realizado em veículo apropriado, devidamente higienizado e
climatizado. Os gêneros alimentícios – dependendo de sua natureza – deverão ser
acondicionados em recipientes térmicos hermeticamente fechados;
e)
Os funcionários do fornecedor beneficiário deverão empregar hipoclorito
de sódio, ou produto equivalente, para a assepsia das verduras e frutas a serem
usadas no preparo dos alimentos;
f)
Os alimentos preparados deverão obedecer, em todas as fases, as
técnicas corretas de culinária, ser saudáveis e adequadamente temperados,
respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como os
diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de
assegurar a preservação dos nutrientes;
g)
Não poderão ser utilizados utensílios de cozinha de madeira ou que
contenham qualquer parte em madeira (tais como: tábua, colher, cabo de
faca, etc), devendo substituí-los por utensílios fabricados com polietileno;
h)
Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pelo fornecedor
beneficiário não poderá ser reutilizado no preparo das refeições a serem servidas
nos eventos organizados pela Prefeitura Municipal de São Luís;
i)
O fornecedor beneficiário deverá observar rigorosamente a legislação
sanitária e as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do
trabalho emanadas pelos órgãos públicos competentes. Em caso de interdição
das instalações próprias do fornecedor beneficiário, em decorrência de eventual
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auto de infração, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, adotando a
Prefeitura Municipal de São Luís as providências cabíveis.
j)
A quantidade de alimentos a ser servida deve estar adequada ao número
de convidados; não deve, portanto, ser excessiva tampouco denotar escassez,
sobretudo para os convidados servidos por último;
k)
Os alimentos devem estar harmoniosamente dispostos nas travessas e
bandejas, inclusive no que se refere à distribuição de cores; certa originalidade
na decoração das travessas, sem exageros, também deve ser considerada;
especial atenção deve ser dada para que molhos de um prato não afetem
negativamente suas guarnições. Os molhos podem ser servidos separadamente;
l)
O sabor dos pratos é elemento essencial; não deve ser excessivamente
temperado nem insosso. Os produtos utilizados devem ser, tanto quanto
possível, frescos e naturais, devendo ser evitados, por exemplo, enlatados,
corantes e aromatizantes químicos e sabores artificiais;
m)
Por solicitação do gestor, todo fornecimento de alimento e/ou bebidas,
em qualquer modalidade, deverá prever a possibilidade de adequação do
cardápio para casos de restrição alimentar;
n)
Os alimentos devem ser compatíveis, em termos de qualidade e
refinamento, com os serviços prestados pelas melhores empresas de buffet do
mercado. As sobremesas devem ser requintadas, as frutas, verduras e legumes
devem estar frescas, bem lavadas e apresentar aspecto agradável (sem manchas,
buracos, ou amassados). A qualidade dos alimentos poderá ser verificada e
testada pelo gestor, e, uma vez reprovada, sujeitará o fornecedor beneficiário às
sanções administrativas previstas na lei, neste termo e/ou no contrato, além de
eventual glosa de parte do valor da fatura por ela apresentada, quando se
verificar ser o caso de inexecução parcial do objeto.
8.14. Quanto às mesas e materiais, a Contratada deverá cumprir as seguintes
exigências:
a)
As mesas deverão estar impecavelmente dispostas: toalhas e
guardanapos bem passados, pratos, copos, talheres e demais apetrechos
(castiçais, velas, sopeira, entre outros) de primeira linha e perfeitamente limpos,
colocados com espaçamento e alinhamento precisos;
b)
Deverão sempre ser utilizados para a arrumação das mesas forro
acolchoado, toalhas até o chão e sobre toalhas a meia-altura do chão. As toalhas
e sobretoalhas podem ser substituídas por jogo americano, a critério do gestor.
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Na arrumação dos buffets, deve ser considerada a relação entre os tipos de
pratos colocados próximos entre si;
c)
Caberá ao fornecedor contratado a montagem das mesas a serem
utilizadas em todas as modalidades, inclusive as mesas-buffet relacionadas neste
Termo de Referência.
d)
Os apetrechos em metal (talheres de mesa e de serviço, bandejas,
baixelas, travessas, bules, açucareiros, porta-adoçantes, réchauds, entre outros)
deverão estar em perfeito estado de conservação;
e)
Os guardanapos deverão ser brancos, lisos, sem quaisquer desenhos ou
estampas, em linho, damasco ou, excepcionalmente e após aprovação do gestor,
em algodão de primeira qualidade;
f)As louças (pratos de mesa, sobremesa e pão, xícaras de café, chá e consommé,
pires) deverão ser em porcelana branca, fina, lisa, com friso(s) discreto(s), sem
quaisquer outros ornamentos, salvo outro que venha a ser aprovado pelo gestor;
g)
Os copos de mesa deverão ser em vidro ou cristal transparente, incolor e
liso, sem ornamentos excessivos;
h)
As jarras para água e sucos deverão ser de vidro ou cristal transparente,
incolor e liso ou em prata ou em metal banhado a prata, sempre sem ornamentos
excessivos;
i) O fornecedor contratado deverá fornecer todo o material necessário para a
execução dos serviços.
9.
DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTE 04, 05 e 06 – LOCAÇÃO DE
VEÍCULO

9.1. Para atendimento a servidores, autoridades e convidados oficiais nos
deslocamentos realizados em São Luís e respectiva Região Metropolitana, devendo
obedecer às seguintes condições:
a)
Os veículos deverão possuir ano do modelo de acordo com as exigências
contidas nas descrições dos objetos;
b)
Os veículos deverão estar com toda a documentação regularizada e
disponível no interior do veículo, bem como estar em excelentes condições
mecânica, elétrica, de capotaria e lanternagem, conter todos os itens de série,
além de estepe (pneu suporte), macaco e triângulo, extintor de incêndio válido,
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estando sujeitos à vistoria prévia, desde que requerido, a ser realizada por pessoa
a ser indicada em momento oportuno pela SEMAI, podendo ser rejeitados. Neste
caso, a empresa vencedora deverá substituir o veículo no prazo máximo de 2
horas após a notificação formal por parte desta Secretaria;
c)
A empresa vencedora deverá disponibilizar os veículos para vistoria no
prazo máximo de 02 (dois) dias antes da realização de cada locação;
d)
Os veículos deverão ter pneus em perfeitas condições de uso e segurança
(inclusive o de suporte). Tais pneus não poderão ser recauchutados;
e)
Os custos com combustíveis, lubrificantes e outros mais que se fizerem
necessários para a perfeita prestação do serviço, correrão por conta da empresa
contratada, eis que cada veículo percorrerá quilometragem livre por dia, sendo a
distância mínima a ser percorrida de 75 (setenta e cinco) quilômetros por diária;
f)
O motorista deverá recepcionar passageiros e conduzi-los para o veículo,
podendo ser substituído, a critério da empresa, sem que o veículo se retire do
local da prestação do serviço, nas ocasiões em que a diária referente ao veículo
seja superior a 6 (seis) horas por dia;
g)
Todos os impostos, multas decorrentes de infração de trânsito, taxas,
seguros, encargos sociais, trabalhistas ou quaisquer outros custos incidentes
sobre esta contratação, serão por conta da Contratada.
9.2. Os profissionais (motoristas) deverão ter experiência comprovada de, pelo
menos, 06 (seis) meses no objeto ofertado, podendo ser exigido sua comprovação pelo
servidor designado por esta Secretaria. Caso solicitada, esta comprovação deverá ser
realizada, no máximo, até 02 (dois) dias antes do início da execução dos serviços,
apresentando cópias de habilitação, identidade, CPF e Certidão Negativa de
Antecedentes Criminais;
9.3. Poderá ser solicitada, a qualquer tempo, a substituição de motoristas
disponibilizados e/ou receptivo, caso haja ocorrência comprovada de falta grave na
condução dos veículos ou no trato com os servidores ou autoridades. Esta
substituição deverá ser providenciada no prazo máximo de 2 horas após a notificação
formal por parte desta Secretaria;
10.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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10.2. Fornecer os serviços dentro dos parâmetros, prazos e horários estabelecidos
pela Contratante neste Termo de Referência ou por meio das Ordens de serviço a
serem emitidas no momento oportuno;
10.3. Responder por todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto deste Termo de Referência;
10.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do
art. 65 da Lei nº 8.666/93;
10.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;
10.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao acompanhamento da
Contratante;
10.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias
lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das atividades;
10.8. Dar ciência à Contratante, imediatamente,
anormalidade que verificar na execução do Contrato;

por

escrito,

de

qualquer

10.9. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante
quanto à execução do contrato;
10.10. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas;
10.11. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante não eximirá
a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;
10.12. Prestar os serviços com quantidades e prazos pactuados, de acordo com as
exigências e especificações constantes neste Termo de Referência;
31

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL
10.13. Cumprir as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990);
10.14. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Contratante;
10.15. A Contratada deverá obrigatoriamente disponibilizar um encarregado para
acompanhar a execução dos serviços prestados, bem como para ser o interlocutor com
a Fiscalização do Contrato;
10.16. Observar as demais condições constantes do Edital, bem como, do Termo de
Referência, para o perfeito cumprimento deste instrumento;
10.17. Sinalizar ou isolar (conforme o caso) convenientemente o local de trabalho,
objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos servidores ou a terceiros,
adotando todas as medidas de prevenção de acidentes recomendadas pela legislação
vigente;
10.18. Fornecer a seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – (EPIs) –
requeridos para o desempenho de cada atividade e zelar para que sejam efetivamente
utilizados;
10.19. No caso de haver subcontratação a licitante declarada vencedora deverá
observar a integralidade das disposições constantes do item 4 deste Termo de
Referência.

11.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Permitir o acesso aos empregados da Contratada às suas dependências,
proporcionando todas as facilidades para que essa possa cumprir suas obrigações
dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência;
11.2. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) à Contratada após a
efetiva entrega do material e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
11.3. Designar oportunamente servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, de
acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações;
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11.4. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade apresentada na prestação do
serviço, solicitando a solução do problema e/ou eventuais substituições, em
conformidade com o estipulado neste Termo.

12.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores,
designados pela Secretária Municipal de Articulação Institucional - SEMAI, nos termos
do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa para
fins de pagamento;
12.2. No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante, diretamente ou por
quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e
especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa Contratada;
12.3. À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências por ventura
ocorridas e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as
obrigações assumidas, tendo por parâmetro as especificações previstas neste Termo de
Referência;
12.4. A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a
responsabilidade da Contratada;
12.5. Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar eventuais substituições da prestação
dos serviços em desacordo com as especificações, devendo o fornecedor efetuar sua
imediata substituição e/ou correção nos prazos estipulados.

13.

DOS PREÇOS

13.1. Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará à beneficiária da Ata a
importância indicada como preço unitário do item constante da Ata de Registro de
Preços resultante, multiplicada pelo número de diárias (hipóteses de lote I e IV) ou do
quantitativo de pessoas que efetivamente se alimentarem (hipótese do Lote II e III), que
serão devidamente indicadas na Nota de Empenho.
13.2. A SEMAI monitorará, periodicamente, por meio dos servidores oportunamente
indicados, os preços dos serviços, avaliando o mercado constantemente e poderá rever
os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços
praticados no mercado.
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13.3. A Contratante convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e
adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado se tornar
superior, por motivo superveniente, ao valor praticado no mercado.
a)
Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão
ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual
apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro, mantendo-se a equação
econômico-financeira.
b)
Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, com a convocação dos
demais fornecedores.
c)
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação originária do certame.
13.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, a SEMAI poderá:

o

a)
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados (notas fiscais
de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.);
b)
convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação;
13.5. Ultimadas as providências constantes do item anterior e não havendo êxito nas
negociações, a Contratante deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis, para obtenção da contratação mais vantajosa.
14.

DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, nas
quantidades determinadas em cada solicitação, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura e após o atesto da efetiva prestação do serviço;
14.2. O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem
bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta devendo para isto, ficar
explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que
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deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, após
aceite e atesto pela fiscalização desta Secretaria designada para esse fim;
14.3. Previamente a cada pagamento, a Contratada deverá apresentar toda a
documentação exigida em lei que comprove a regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciária, sob pena de suspender o pagamento devido até ulterior regularização;
14.4. Se no ato da entrega e/ou aceitação dos equipamentos forem identificadas
imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas neste
instrumento, ficará desde já reservado à Contratante o direito de suspender o
pagamento até a regularização da situação.

15.

DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. Para esta contratação será formalizado contrato administrativo, o qual
estabelecerá em suas cláusulas todas as condições para execução, direitos, garantias,
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com este Termo de
Referência, Edital de licitação e proposta da empresa vencedora a que se vinculará;
15.2. O Contrato terá vigência até 31/12/2019, a contar de sua assinatura, sem
prejuízo da obrigatoriedade da Contratada em observar o prazo da garantia e
assistência.

16.

DAS SANÇÕES

16.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação,
assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multa:
a. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de
atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o
décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso,
poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
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b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, em caso de
atraso, na execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a",
limitado a 30 (trinta) dias subsequentes. Após o trigésimo - primeiro dia e a
critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;
c. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na execução
do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial
da obrigação assumida;
d. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
16.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;
16.2. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas "a" e "b",
o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento);
16.3. As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a
de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontando-a do
pagamento a ser efetuado;
16.4. No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na
fase da defesa prévia, a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja
aceita, ou aceita parcialmente pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente será
depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data
da decisão final da defesa apresentada.
Brasília/DF,
de fevereiro de 2019.

IVANA CRISTINA MELO DE MOURA
Assessora Especial

ANA PAULA MOURA RODRIGUES
Secretária – SEMAI
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ANEXO I - A
CONT. TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E VALORES MÉDIOS ESTIMADOS PELA SEMAI

LOTE 01- HOSPEDAGEM

VALOR MÉDIO ESTIMADO
UND

01

Diária quarto individual

Hospede 06

Preço
Unitário.
R$
490,83

02

Diária quarto duplo

Hospede 02

566,66

ITENS

QTD

DESCRIÇÃO

Preço Total
R$
2.945,00
1.133,33

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01: R$ 4.078,33

LOTE 02- SERVIÇO DE RESTAURANTE

ITENS
01

VALOR MÉDIO ESTIMADO

QTD de
Pessoas

DESCRIÇÃO

QTD de
Eventos

Com
espaço 08
reservado para vinte
pessoas

Preço
Unitário.
R$
126,00

06

Preço Total
R$
6.066,66

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02: R$ 6.066,66

LOTE 03- SERVIÇO DE RESTAURANTE

ITENS
01

DESCRIÇÃO

QTD de
Pessoas

Com
espaço 08
reservado
para
quarenta pessoas

VALOR MÉDIO ESTIMADO
QTD de
Eventos
02

Preço
Unitário.
R$
126,66

Preço Total
R$
2.026,66

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03: R$ 2.026,66
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LOTE 04- LOCAÇÃO DE VEICULOS- VAN
UND

ITENS
01
02
03

VALOR MÉDIO ESTIMADO
QTD

Tempo de disposição: 06(seis) Diária 04
horas por dia
Diária 06
1.297,53
Tempo de disposição: 12(doze)
horas por dia
Diária 04
1.975,00
Tempo de disposição:
18(dezoito) horas por dia
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04: R$ 19.162,53

LOTE 05- LOCAÇÃO DE VEICULOS- SEDAN
UND

ITENS
01
02
03

Preço
Unitário.
R$
869,33

DESCRIÇÃO

Preço Total
R$
3.477,33
7.785,20
7.900,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO
QTD

DESCRIÇÃO
Tempo de disposição: 06(seis) Diária 02
horas por dia
Diária 02
Tempo de disposição: 12(doze)
horas por dia
Diária 02
Tempo de disposição:
18(dezoito) horas por dia
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05: R$ 5.733,66

Preço
Unitário.
R$
582,66

Preço Total
R$
1.165,33

880,00

1.760,00

1.404,16

2.808,33
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ANEXO II
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XXX/2019, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa) emissor.
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ANEXO II
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/2014 OU COOPERATIVA NOS TERMOS
DA LEI 11.488/2007.
A empresa _____________________________________________________________, inscrita no
CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do Edital,
do PREGÃO PRESENCIAL N°. xx/201x, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes na Lei
Complementar nº. 147/2014.
________________________, __ de _______ de 201x
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto na Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO II
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ
n°___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os
requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.
Local, _____de___________ de 2019
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO II
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante
legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a
presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela
não existe nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus
termos.
Local, _____de___________ de 2019
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO II
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto
no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da
referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação
da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas;
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)

43

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL

ANEXO III – MINUTAS
MINUTA “A”
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2019/CPL/PMSL

PROCESSO Nº. 270 - 14023/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2019/CPL/PMSL

Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL, instituição
criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada
através do Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 06.307.102/0001-30, com sede na Rua dos
Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Bairro Calhau, CEP 65071-820, São Luís/MA, neste ato
representada pelo seu Presidente, SR. THIAGO VANDERLEI BRAGA, doravante denominada
ORGÃO GERENCIADOR, para atender as demandas da .............................., considerando o
PREGÃO PRESENCIAL Nº. XX/2019/CPL/PMSL, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo
resultado registrado na Ata da Sessão Pública, realizada no dia ......... de .............de 2019,
indica como vencedora da licitação a empresa ........................, CNPJ Nº. ........................., com
sede na ......................, representada neste ato por seu representante legal............................,
CPF Nº ................... e RG nº ........................., HOMOLOGADO pela Secretária Municipal de
Articulação Institucional-SEMAI
RESOLVE REGISTRAR OS PREÇOS, Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada em prestação de serviços .............................para atender a Secretaria Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-SEMAI, com duração de 12
(doze) meses, mediante requisições, conforme as especificações deste Termo de Referência e
de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Decreto
Municipal nº. 44.406, de 09 de setembro de 2013, que, juntamente com as condições adiante
estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a referida
empresa.
1. OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada em

prestação de serviços .............................para atender a Secretaria Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL-SEMAI, com duração
de 12 (doze) meses, mediante requisições, conforme as especificações deste Termo
de Referência Anexo I, do Edital da Licitação e conforme condições a seguir estabelecidas.
2. VALIDADE: Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com
característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12(doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.
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3. DO FORNECEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS: O preço ofertado pela empresa
signatária da presente Ata de Registro de Preços, contam registrados conforme abaixo, sendo:
Empresa........................CNPJ Nº. ..................., com valor da taxa de agenciamento de R$
..........(........................) e valor global d de R$ .................(.....................).
LOTE 01- HOSPEDAGEM
UND
ITENS
01
02

QTD

Preço
Unitário.
R$

DESCRIÇÃO
Diária quarto individual
Diária quarto duplo

Preço Total
R$

Hospede 32
Hospede 08

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01: R$ ...............

LOTE 02- SERVIÇO DE RESTAURANTE

ITENS
01

DESCRIÇÃO

QTD de
Pessoas

Com
espaço 15
reservado para vinte
pessoas

QTD de
Eventos

Preço
Unitário.
R$

Preço Total
R$

24

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02: R$ .................

LOTE 03- SERVIÇO DE RESTAURANTE

ITENS
01

DESCRIÇÃO

QTD de
Pessoas

Com
espaço 30
reservado
para
quarenta pessoas

QTD de
Eventos

Preço
Unitário.
R$

Preço Total
R$

08

VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03: R$ ....................
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LOTE 04- LOCAÇÃO DE VEICULOS-VAN
UND

ITENS
01
02
03

QTD

DESCRIÇÃO

UND

01
02
03

Preço Total
R$

Tempo de disposição: 06(seis) Diária 08
horas por dia
Diária 16
Tempo de disposição: 12(doze)
horas por dia
Diária 08
Tempo de disposição:
18(dezoito) horas por dia
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04: R$ ....................

LOTE 05- LOCAÇÃO DE VEICULOS- SEDAN
ITENS

Preço
Unitário.
R$

DESCRIÇÃO

VALOR MÉDIO ESTIMADO
QTD

Preço
Unitário.
R$

Preço Total
R$

Tempo de disposição: 06(seis) Diária 02
horas por dia
Diária 02
Tempo de disposição: 12(doze)
horas por dia
Diária 02
Tempo de disposição:
18(dezoito) horas por dia
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 05: R$ .,......................

4. INTEGRAM ESTA ATA, o Edital do Pregão Presencial nº 0XX/2019-CPL/PMSL e seus anexos e a
Proposta de Preços da empresa vencedora do certame supracitado.
5. Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto nº.
44.406/ 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, no âmbito municipal.
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário,
respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.3. As adesões a esta ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
7. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
7.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei nº. 8.666/93.
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7.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo do objeto registrado.
7.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Central Permanente de Licitação - CPL convocará o FORNECEDOR visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.
7.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. Na hipótese do
subitem anterior, a Central Permanente de Licitação - CPL convocará os demais fornecedores visando
igual oportunidade de negociação.
7.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Central
Permanente de Licitação - CPL poderá:
I – Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo êxito nas
negociações, a Central Permanente de Licitação - CPL procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

9.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sem
justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados
no mercado;
IV - Tiver presentes razões de interesse público.
9.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente da Central Permanente de Licitação - CPL. O
FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado.
10.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

47

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL

10.1. Integra esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº. 0zxx/2019 e a Proposta de Preços da empresa
classificada e habilitada no certame supracitado.
10.2 Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto Federal nº
7892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013.
10.3. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na impressa oficial é condição indispensável
para sua eficácia e será providenciada pela Central Permanente de Licitação - CPL.

10.4. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da cidade de São Luís - MA,
com exclusão de qualquer outro.

E por estarem assim, registrados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

São Luís, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2019.

Presidente da CPL/PMSL

Secretária da SEMAI/PMSL

FORNECEDOR
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO “B”

Contrato nº. /2019 – SEMAI
Processo Administrativo n. 270-XXXXX/2019- SEMAI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM,
ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM
MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL - SEMAI.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o Município de São Luís, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SEMAI, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob n. 06.307.102/0001-30, situada no SCN QD. 05, Bloco A, nº.
50, Torre Norte, Ed. Brasília Shopping And Towers, sala 730 – CEP 70.715-900Asa Norte/Brasília-DF
neste ato representada pelo seu titular, Sra. ANA PAULA MOURA RODRIGUES, Secretário Municipal
de Articulação Institucional, brasileira, casada, portador da carteira de identidade nº 09663059 - 5
SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.239.077 - 92, residente e domiciliado nesta cidade, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa xxxxxxxxxx., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o n. xxxxxx, com sede xxxxxxxxxxxx, neste ato
representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo xxxxxx, nacionalidade, estado civil, função, portador
da carteira de identidade n. xxxxxxx, e inscrito no CPF/MF sob n. xxxxxxx, residente e domiciliado,
doravante denominado simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Contrato, que se regerá pelas
leis ns. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal n. 28.970, de 10 de fevereiro de
2006, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de serviços de hospedagem, alimentação
e locação de veículo com motorista, prestados na cidade de São Luís, MA, para atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Articulação Institucional - SEMAI, conforme objeto,especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e/ou Edital identificado no preâmbulo e na proposta
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2
LOTE

Discriminação do objeto e quantitativos:
Descrição

01

TIPO QUARTO

DIÁRIAS

INDIVIDUAL

6

VALOR
UNITÁRIO

HOSPEDAGEM: com padrão mínimo de
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qualidade 4 (quatro) estrelas, conforme
classificação estabelecida pelo Ministério do
Turismo4; que contenha Frigobar, ar
condicionado, lavanderia, telefone, internet
gratuita, meios para guarda de roupas, quarto
com iluminação e ventilação de acordo com as
normas vigentes para edificações, chuveiro
com água quente, serviço diário de limpeza,
serviço de fornecimento de produtos básicos
de higiene, serviço de troca de roupas de cama
- quando desejado pelo(s) hóspede(s), café da
manhã incluso, serviço de portaria, serviço
“não perturbe”, “arrumar o quarto”, cobertura
contra roubos, furtos e responsabilidade civil e
procedimento para atendimento especial para
hóspedes Portador de Necessidades Especiais.

DUPLO

2

LOTE

Descrição

Média de
Pessoas por
evento

Número de
EVENTOS
previstos

VALOR
UNITÁRIO
POR
PESSOA

02

RESTAURANTE servidos no sistema Buffet
para alimentação, que disponha de espaço
reservado para o mínimo de vinte pessoas,
com ambiente climatizado, possibilitando
reuniões com convidados oficiais, autoridades
e palestrantes para atender aos variados
eventos demandados pela Prefeitura Municipal
de São Luís, devendo conter, no mínimo:
entrada (três tipos), pratos principais (quatro
tipos) e sobremesa (três tipos), conforme rol
ilustrativo especificado adiante, a serem
escolhidos pelo gestor e dispostos sobre
mesa(s)-buffet; concomitantemente, serviço à
francesa de bebidas não alcoólicas (água
mineral com e sem gás, refrigerantes – três
tipos, inclusive dietéticos, e sucos naturais de
frutas – mínimo três variedades).

8

6

XXX

Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem – (http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTURclassificacao/mtur-site/).
4
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Número de
EVENTOS
previstos

VALOR
UNITÁRIO
POR
PESSOA

LOTE

Descrição

Média de
Pessoas por
evento

03

RESTAURANTE, servido no sistema Buffet para
alimentação, que disponha de espaço reservado
para o mínimo de quarenta pessoas, com
ambiente climatizado, possibilitando reuniões
com convidados oficiais, autoridades e
palestrantes para atender aos variados eventos
demandados pela Prefeitura Municipal de São
Luís, devendo conter, no mínimo: entrada (três
tipos), pratos principais (quatro tipos) e
sobremesa (três tipos), conforme rol ilustrativo
especificado adiante, a serem escolhidos pelo
gestor e dispostos sobre mesa(s)-buffet;
concomitantemente, serviço à francesa de
bebidas não alcoólicas (água mineral com e sem
gás, refrigerantes – três tipos, inclusive
dietéticos, e sucos naturais de frutas – mínimo
três variedades).

8

2

XXXX

LOTE

Descrição

TEMPO À
DISPOSIÇÃO

DIÁRIAS

VALOR
UNITÁRIO

6 (seis)
HORAS por
dia

4

12 (doze)
HORAS por
dia

6

18 (dezoito)
HORAS por
dia

4

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, tipo van ou
minibus,por diária,com capacidade mínima para
15
(quinze)
passageiros,
com
arcondicionado,ano do modelo, no mínimo, 2015,
com 75 km de deslocamento diário, poltronas
reclináveis executivas, veículo cadastrado na
EMBRATUR, com motorista que auxiliará nas
atividades de transporte e recepção de
autoridades, convidados oficiais e servidores.

04

O motorista deve vestir socialmente e com
cabelos domados. No caso de motorista
feminino, maquiagem discreta.

LOTE

05

Descrição
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, sedan,por
diária,com capacidade para o máximo 04
(quatro)
passageiros,
com
ar-

TEMPO À
DISPOSIÇÃO

DIÁRIAS

6 (seis) HORAS
por dia

2

VALOR
UNITÁRIO
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condicionado,ano do modelo, no mínimo,
2017, com 75 km de deslocamento diário,
poltronas reclináveis executivas, veículo
cadastrado na EMBRATUR, com motorista
que auxiliará nas atividades de transporte
e recepção de autoridades, convidados
oficiais e servidores.
O motorista deve vestir socialmente e com
cabelos domados. No caso de motorista
feminino, maquiagem discreta.

1.3

12 (doze) HORAS
por dia

2

18 (dezoito)
HORAS por dia

2

Fica permitido a subcontratação do objeto deste contrato, na forma do art. 72 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA
2.1
O prazo de vigência do Contrato decorrente deste Termo de Referência de 12 (doze) meses,
contados de sua assinatura, podendo, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o disposto no inciso II, do art. 57, da
Lei nº 8.666/93;
2.2
Os contratos oriundos desta Ata de Registro de Preços ficará adstrita ao respectivo credito
orçamentário, conforme determina o art. 57, da Lei nº 8.666/93;
CLÁUSULA TERCEIRA-DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1
O valor do presente Termo de Contrato é de R$ xxxxxxxx(xxxxxxxxxx), correspondendo à
totalidade dos valores unitários estipulados nas propostas de preço apresentadas (fls. xxxxxxxxxx),
devidamente registradas por meio de ata, às fls. xxxxx e xxxx, deduzidos os quantitativos utilizados no
ano de 2019.
3.2
No valor firmado estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
3.3
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento, para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

PROGRAMA DE

FONTE DE

TRABALHO/ATIVIDADE

RECURSOS

ELEMENTO
DE
DESPESA

VALOR (R$)
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11.107.04.122.004062389

0100

xxxxx

R$ xxxx

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1
Pela prestação dos serviços, a Contratante pagará à Contratada a importância indicada como
preço unitário do item constante da Ata de Registro de Preços resultante, multiplicada pelo número de
diárias (hipóteses dos lotes I) ou do quantitativo de pessoas que efetivamente se alimentarem (hipóteses
dos Lotes II e III), que serão devidamente indicadas na Ordem de Fornecimento.
4.2
O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, independente da
solicitação realizada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e após o atesto definitivo da prestação
do serviço:
4.3
O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem bancária contra a
entidade bancária indicada em sua proposta devendo para isto, ficar explicitado o nome do banco,
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá
em até 10 (dez) dias corridos, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura com especificações
detalhadas e após as faturas serem aceitas e atestadas pelo servidor público designado como fiscal do
contrato, com a comprovação da regular situação exigida de habilitação junto ao SICAF.
4.4
A CONTRATANTE poderá proceder a consulta “online” junto as Secretarias de Fazenda Municipal,
Estadual e Federal, bem como ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS antes de cada
pagamento a ser efetuado a contratada, para verificação da situação da mesma, relativamente às
condições de habilitação exigidas no Pregão, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do
processo próprio.
4.5
Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
Contratante. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, se necessário. O valor da multa poderá ainda ser paga pela
contratada com recolhimento à conta da União através de GRU.
4.6
A CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer nota fiscal/fatura, no todo ou em
parte, nos seguintes casos: a) serviços executados fora dos padrões éticos e da qualidade atribuíveis à
espécie; b) existência de qualquer débito para com a Prefeitura de São Luís/MA.
4.7
Do valor da nota fiscal e/ou fatura apresentada para pagamentos, será deduzida, de pleno
direito: a) multas impostas pela Contratante; b) multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por
autoridade competente, em decorrência do descumprimento pela Contratada, de leis ou regulamentos
aplicáveis à espécie; c) cobrança indevida.
4.8
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.
4.9
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
nota fiscal/fatura será devolvida por meio de ofício onde será notificada a empresa sobre as sanções
previstas. Neste caso, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação da nota fiscal não acarretando qualquer ônus para SEMAI.
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CLÁUSULA QUINTA –DO LOCAL, DA ORDEM E DO ATESTO DE SERVIÇOS
5.1
Os serviços serão executados na cidade de São Luís, MA. e deverão obedecer às disposições
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo do Edital do Pregão) quanto às condições de ACEITE, de
ENTREGA e de CANCELAMENTO dos serviços e serão atestados em até 90 (noventa) dias, após
verificação dos serviços realizados, da qualidade e quantidade, mediante emissão de Atesto da Prestação
de Serviço, na forma do § 3º do art. 73 da Lei 8.666/93.
5.2
A modalidade para execução dos serviços será definida pela unidade solicitante, tendo por base o
grau de sua necessidade;
5.3
Nos termos da Lei nº 8.666/93, constituirá documento de autorização para a execução da
demanda solicitada a Ordem de Serviço emitida pelo CONTRATANTE;
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.2.
Fornecer os serviços dentro dos parâmetros, prazos e horários estabelecidos pela Contratante,
neste Termo de Referência ou por meio das Ordens de serviço a serem emitidas no momento oportuno;
6.3.
Responder por todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto deste Termo
de Referência;
6.4.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos e
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, de acordo com os §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
6.5.
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à Contratante;
6.6.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização e ao acompanhamento da Contratante;
6.7.
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando
em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências
legais para o exercício das atividades;
6.8.
Dar ciência à Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na
execução do Contrato;

54

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 096/2019-CPL

6.9.
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto à execução
do contrato;
6.10. Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
6.11. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada de
total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;
6.12. Prestar os serviços com quantidades e prazos pactuados, de acordo com as exigências e
especificações constantes neste Termo de Referência;
6.13. Cumprir as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990);
6.14.

Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante;

6.15. A Contratada deverá obrigatoriamente disponibilizar um encarregado para acompanhar a
execução dos serviços prestados, bem como para ser o interlocutor com a Fiscalização do Contrato;
6.16. Observar as demais condições constantes do Edital, bem como, do Termo de Referência, para o
perfeito cumprimento deste instrumento;
6.17. Sinalizar ou isolar (conforme o caso) convenientemente o local de trabalho, objetivando dar
segurança aos seus funcionários, aos servidores ou a terceiros, adotando todas as medidas de prevenção
de acidentes recomendadas pela legislação vigente;
6.18. Fornecer a seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual – (EPIs) – requeridos para
o desempenho de cada atividade e zelar para que sejam efetivamente utilizados;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.5. Permitir o acesso aos empregados da Contratada às suas dependências, proporcionando todas as
facilidades para que essa possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
16.6. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) à Contratada após a efetiva entrega
do serviço e emissão do Atesto;
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16.7. Designar oportunamente servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por
intermédio da Secretaria Municipal de Articulação Institucional, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e
alterações;
16.8. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade apresentada na prestação do serviço, solicitando
a solução do problema e/ou eventuais substituições, em conformidade com o estipulado neste Termo.
CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTE 01 - HOSPEDAGEM
8.1
O CONTRATADO deverá disponibilizar hospedagem na cidade de São Luís, num raio não superior
de 10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de São Luís 5, para se garantir a segurança e o
cumprimento dos horários dos servidores, autoridades e convidados oficiais.
8.2
O CONTRATADO deverá atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade, atentando-se principalmente para as
prescrições contidas no art. 39, VIII da Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
8.3
Caso solicitado pela Contratante, a CONTRATADA deverá disponibilizar acomodações para
hóspedes portadores de necessidades especiais (P.N.E), em especial:
c)
deverá ter seu imóvel adaptado para hospedar pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais (P.N.E.) de acordo com a ABNT NBR 9050:2004, ou adaptações semelhantes, que
tragam resultados práticos e não incômodos ou constrangedores e que possibilitem uma perfeita
integração entre a pessoa P.N.E. e as dependências do imóvel e também aos serviços disponíveis.
d)
deverá dispor de condições de acessibilidade arquitetônica como rampa de acesso, barras
e portas que permitam a passagem de cadeiras de rodas para atender pessoas portadoras de
necessidades especiais.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTE 02 E 03 –
RESTAURANTE/ALIMENTAÇÃO
9.1
O CONTRATADO deverá manter e/ou exigir do estabelecimento subcontratado,que os
funcionários estejam permanentemente uniformizados e/ou convenientemente trajados, de acordo com
as funções que exerçam.
9.2
O CONTRATADO deverá zelar pela observância das demais normas e condições necessárias à
segurança, saúde/higiene e conservação/manutenção do meio de alimentação, para atendimento ao
consumidor.
9.3
A empresa deverá servir almoço e/ou jantar em ambiente climatizado e reservado para reuniões
com espaço mínimo para 20 (vinte) ou 40 (quarenta) convidados, conforme interesse e exigência da
Contratante.

5
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9.4
O local onde as refeições serão preparadas e servidas deverá estar estabelecido em São Luís,
Estado do Maranhão, num raio não superior de 10 (dez) quilômetros da sede da Prefeitura Municipal de
São Luís6, em razão do horário e da logística de deslocamento.
9.5
Os serviços compreendidos nesteslotes (02 e 03), referem-se ao fornecimento de serviços de
refeições preparadas no sistema buffet, e será pago considerando o preço individual, multiplicado pelo
número de convidados, independente do quantitativo reservado.
9.6
A alimentação a ser preparada aos convidados deverá ser feita por profissional diplomado na
área gastronômica (Chefe de Cozinha), podendo a Contratante solicitar, a qualquer momento, a
apresentação prévia de Cardápio e do Certificado de graduação do Chefe de cozinha.
9.7
O rol elencado abaixo de entradas, pratos, acompanhamentos e sobremesas é apenas ilustrativo
(não taxativo), podendo ser alterado a critério do gestor, em comum acordo com o fornecedor
contratado e conforme as necessidades circunstanciais do evento, desde que equivalentes:
e)
Entradas: salada caprese; salada waldorf; salada waldorf com camarões; salada verde
mista (com abacate, palmito, peito de peru defumado desfiado, fatias de carpaccio, fatias de
presunto de Parma, bacon picado, croûtons ou lascas de queijo parmesão etc.); terrine de
legumes; bolo de figo com presunto de Parma; surubim defumado (com blinis, molho de raiz forte
ou de carpaccio); crepes de surubim defumado; musse de abacate com camarões ao vapor; musse
de aipo (com camarões ao vapor, com presunto de parma ou com molho de roquefort); camarões
ao vapor (com molho golf, de raiz forte, de agrião etc.); casquinhas de siri; panquecas (de
espinafre e ricota, de ricota, nozes etc.); raviolis de espinafre e ricota; vol-au-vents (de camarão,
de palmito, de siri, de champignons etc.); sopas frias (vichyssoise, gaspacho, de tomate, de milho
verde, de beterraba etc.); filé de peixe grelhado (com molho de manteiga queimada, de alcaparras
etc.); bobó de camarão; bacalhau à Gomes de Sá; frigideira de siri; peito de peru recheado (com
ricota e nozes, com patê, com fundos de alcachofra); codornas assadas; medalhões de filé;
tournedos de filé (com molho de mostarda, pimenta, béarnaise etc.); pernil de cordeiro assado;
rosbife de filé; lombo de porco assado; picadinho de filé; pennete cozido al dente com lascas de
salmão e mousseline de limão; salada de camarões com batatas cozidas al dente e maçã verde;
salada de trigo sarraceno com frango defumado e molho de gergelim torrado.
f)Pratos frios para buffet: salada caprese; salada waldorf; salada waldorf com camarões; salada
verde mista (com abacate, palmito, peito de peru defumado desfiado, fatias de carpaccio, fatias de
presunto de parma, bacon picado, croûtons ou lascas de queijo parmesão, etc.); salmão
defumado, truta salmonada e surubim defumado (com blinis, molho de raiz forte ou de carpaccio);
camarões ao vapor (com molho golf, de raiz forte, de agrião, etc); salpicão de frango; maionese de
legumes; salada de bacalhau; frios variados (bresaola, presunto de Parma, mortadela, salame,
salaminho, copa, carne seca dos Grisões, presunto cozido, pastrami, etc.); patês variados (de
fígado de carne, campagne, terrine de legumes, etc.); queijos variados (dos tipos gruyère,
emmenthal, port-salut, brie, camembert, roquefort, de cabra, gouda, de Minas, provolone, etc.);
musses salgadas (de aipo, atum, abacate, etc.); galantines (de frango, de legumes, etc.), risotos
variados.

6
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g)
Pratos quentes para buffet: bobó de camarão; bacalhau à Gomes de Sá; frigideiras
(de siri, de bacalhau, etc.); peito de peru recheado (com ricota e nozes, com patê, com fundos de
alcachofra, etc.); pernil de porco assado; peru assado; presunto tender assado; leitão assado;
lombo de porco assado; boeufbourgignon; picadinho de filé; fricassé de frango; rosbife de filé;
galinha ao molho pardo; tortas salgadas (de alho-poró, aspargos, palmitos, frango, camarão,
bacalhau, queijo, cebola, espinafre, quiche lorraine, etc.).
h)
Sobremesas:mini-petitgateau de chocolate e goiabada; mini-trufas de chocolate branco
e preto; petitfours de Maison; gateau de chocolate com coulis de frutas vermelhas; lâminas de
abacaxi e melão doce com raspas de limão; quindim; torta de nozes com chocolate; nuvem de
morangos com chantilly e castanhas; pavê de maracujá com chocolate; musse de frutas (de
maracujá, morango, caqui, goiaba, manga, coco, limão etc., com baba-de- moça, calda e/ou lascas
da própria fruta fresca); sorvetes (de baunilha, chocolate, menta, maracujá, manga, caqui,
tapioca, creme de mamão papaia com cassis, bacuri, goiaba, coco, com calda e/ou lascas da
própria fruta fresca); manjar de coco (com baba-de-moça, calda de ameixa preta, de damasco,
etc.); ovos nevados; ambrosia; creme de mamão papaia; papos de anjo; doces de frutas em calda
(cajuzinho, goiaba, laranja, mamão verde, mamão verde com coco, banana etc., com queijo de
minas, requeijão ou creme de leite fresco); doce de abóbora com coco; doce de goiaba pastoso;
doce de leite; salada de frutas; charlotte de maçã (com calda de damasco); quindim; tortas doces
(de amêndoas, chocolate, ou de frutas); cassata; docinhos caramelados variados.
9.8

Quanto ao preparo e alimentos, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:
o)
Ter nutricionista certificado(a) por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação, com registro no Conselho Regional de Nutrição, que deverá supervisionar
a elaboração dos cardápios e o preparo dos alimentos em todas as fases do processo produtivo, de
acordo com as normas legais vigentes;
p)
Os alimentos deverão ser preparados na cozinha do fornecedor beneficiário com a
utilização de matéria-prima e insumos de primeira qualidade,sendo admitida a utilização de alguns
produtos semi elaborados considerados essenciais ao processo.
q)
No preparo dos alimentos que não forem ser servidos frescos ou in natura, deve-se
adotar, obrigatoriamente, o método Cook-Chill, consistente em resfriar ou congelar rapidamente os
alimentos, logo após a cocção, com o propósito de evitar a proliferação de bactérias e a
contaminação e de preservar as qualidades nutritivas. Para tanto, o fornecedor beneficiário deverá
dispor de todo o equipamento necessário;
r)
O transporte das matérias-primas, insumos e produtos semi elaborados deverá ser
realizado em veículo apropriado, devidamente higienizado e climatizado. Os gêneros alimentícios –
dependendo de sua natureza – deverão ser acondicionados em recipientes térmicos
hermeticamente fechados;
s)
Os funcionários do fornecedor beneficiário deverão empregar hipoclorito de sódio, ou
produto equivalente, para a assepsia das verduras e frutas a serem usadas no preparo dos
alimentos;
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t)
Os alimentos preparados deverão obedecer, em todas as fases, as técnicas corretas de
culinária, ser saudáveis e adequadamente temperados, respeitando as características próprias de
cada ingrediente, assim como os diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico –
no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes;
u)
Não poderão ser utilizados utensílios de cozinha de madeira ou que contenham qualquer
parte em madeira (tais como: tábua, colher, cabo de faca, etc),devendo substituí-los por utensílios
fabricados com polietileno;
v)
Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pelo fornecedor beneficiário não
poderá ser reutilizado no preparo das refeições a serem servidas nos eventos organizados pela
Prefeitura Municipal de São Luís;
w)
O fornecedor beneficiário deverá observar rigorosamente a legislação sanitária e as
normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do trabalho emanadas pelos órgãos
públicos competentes. Em caso de interdição das instalações próprias do fornecedor beneficiário,
em decorrência de eventual auto de infração, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito,
adotando a Prefeitura Municipal de São Luís as providências cabíveis.
x)
A quantidade de alimentos a ser servida deve estar adequada ao número de convidados;
não deve, portanto, ser excessiva tampouco denotar escassez, sobretudo para os convidados
servidos por último;
y)
Os alimentos devem estar harmoniosamente dispostos nas travessas e bandejas,
inclusive no que se refere à distribuição de cores; certa originalidade na decoração das travessas,
sem exageros, também deve ser considerada; especial atenção deve ser dada para que molhos de
um prato não afetem negativamente suas guarnições. Os molhos podem ser servidos
separadamente;
z)
O sabor dos pratos é elemento essencial; não deve ser excessivamente temperado nem
insosso. Os produtos utilizados devem ser, tanto quanto possível, frescos e naturais, devendo ser
evitados, por exemplo, enlatados, corantes e aromatizantes químicos e sabores artificiais;
aa)
Por solicitação do gestor, todo fornecimento de alimento e/ou bebidas, em qualquer
modalidade, deverá prever a possibilidade de adequação do cardápio para casos de restrição
alimentar;
bb)
Os alimentos devem ser compatíveis, em termos de qualidade e refinamento, com os
serviços prestados pelas melhores empresas de buffet do mercado. As sobremesas devem ser
requintadas, as frutas, verduras e legumes devem estar frescas, bem lavadas e apresentar aspecto
agradável (sem manchas, buracos, ou amassados). A qualidade dos alimentos poderá ser
verificada e testada pelo gestor, e, uma vez reprovada, sujeitará o fornecedor beneficiário às
sanções administrativas previstas na lei, neste termo e/ou no contrato, além de eventual glosa de
parte do valor da fatura por ela apresentada, quando se verificar ser o caso de inexecução parcial
do objeto.
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9.9

Quanto às mesas e materiais, a Contratada deverá cumprir as seguintes exigências:
j) As mesas deverão estar impecavelmente dispostas: toalhas e guardanapos bem passados,
pratos, copos, talheres e demais apetrechos (castiçais, velas, sopeira, entre outros) de primeira
linha e perfeitamente limpos, colocados com espaçamento e alinhamento precisos;
k)
Deverão sempre ser utilizados para a arrumação das mesas forro acolchoado, toalhas até
o chão e sobre toalhas a meia-altura do chão. As toalhas e sobre toalhas podem ser substituídas
por jogo americano, a critério do gestor. Na arrumação dos buffets, deve ser considerada a relação
entre os tipos de pratos colocados próximos entre si;
l) Caberá ao fornecedor contratado a montagem das mesas a serem utilizadas em todas as
modalidades, inclusive as mesas-buffet relacionadas neste Termo de Referência.
m)
Os apetrechos em metal (talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, travessas,
bules, açucareiros, porta-adoçantes, réchauds, entre outros) deverão estar em perfeito estado de
conservação;
n)
Os guardanapos deverão ser brancos, lisos, sem quaisquer desenhos ou estampas, em
linho, damasco ou, excepcionalmente e após aprovação do gestor, em algodão de primeira
qualidade;
o)
As louças (pratos de mesa, sobremesa e pão, xícaras de café, chá e consommé, pires)
deverão ser em porcelana branca, fina, lisa, com friso(s) discreto(s), sem quaisquer outros
ornamentos, salvo outro que venha a ser aprovado pelo gestor;
p)
Os copos de mesa deverão ser em vidro ou cristal transparente, incolor e liso, sem
ornamentos excessivos;
q)
As jarras para água e sucos deverão ser de vidro ou cristal transparente, incolor e liso ou
em prata ou em metal banhado a prata, sempre sem ornamentos excessivos;
r)
O fornecedor contratado deverá fornecer todo o material necessário para a execução dos
serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS – LOTES 04 e 05 – LOCAÇÃO DE
VEÍCULO
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10.1

O CONTRATADO deverá obedecer às seguintes condições:
h)
Os veículos deverão possuir ano do modelo de acordo com as exigências contidas nas
descrições dos objetos;
i) Os veículos deverão estar com toda a documentação regularizada e disponível no interior do
veículo, bem como estar em excelentes condições mecânica, elétrica, de capotaria e lanternagem,
conter todos os itens de série, além de estepe (pneu suporte), macaco e triângulo, extintor de
incêndio válido, estando sujeitos à vistoria prévia, desde que requerido, a ser realizada por pessoa
a ser indicada em momento oportuno pela SEMAI, podendo ser rejeitados. Neste caso, a empresa
vencedora deverá substituir o veículo no prazo máximo de 2 horas após a notificação formal por
parte desta Secretaria;
j) A empresa vencedora deverá disponibilizar os veículos para vistoria no prazo máximo de 02
(dois) dias antes da realização de cada locação;
k)
Os veículos deverão ter pneus em perfeitas condições de uso e segurança (inclusive o de
suporte). Tais pneus não poderão ser recauchutados;
l) Os custos com combustíveis, lubrificantes e outros mais que se fizerem necessários para a
perfeita prestação do serviço, correrão por conta da empresa contratada, onde cada veículo
poderá percorrer uma distância total de 75 (setenta e cinco) quilômetros por diária;
m)
O motorista deverá recepcionar passageiros e conduzi-los para o veículo, podendo ser
substituído, a critério da empresa, sem que o veículo se retire do local da prestação do serviço, nas
ocasiões em que a diária referente ao veículo seja superior a 6 (seis) horas por dia;
n)
Todos os impostos, multas decorrentes de infração de trânsito, taxas, seguros, encargos
sociais, trabalhistas ou quaisquer outros custos incidentes sobre esta contratação, serão por conta
da Contratada.

10.2 Os profissionais (motoristas) deverão ter experiência comprovada de, pelo menos, 06 (seis)
meses no objeto ofertado, podendo ser exigido sua comprovação pelo servidor designado por esta
Secretaria. Caso solicitada, esta comprovação deverá ser realizada, no máximo, até 02 (dois) dias antes
do início da execução dos serviços, apresentando cópias de habilitação, identidade, CPF e Certidão
Negativa de Antecedentes Criminais.
10.3 Poderá ser solicitado ao CONTRATADO, a qualquer tempo, a substituição de motoristas
disponibilizados e/ou receptivo, caso haja ocorrência comprovada de falta grave na condução dos
veículos ou no trato com os servidores ou autoridades. Esta substituição deverá ser providenciada no
prazo máximo de 2 horas após a notificação formal por parte desta Secretaria.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores, designados pela
Secretária de Articulação Institucional, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar
os documentos da despesa para fins de pagamento.
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11.2 No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante, diretamente ou por quem vier a
indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e especificações exigidas, sem prejuízo
daquela exercida pela empresa Contratada.
11.3 A fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências por ventura ocorridas e
adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por
parâmetro as especificações previstas neste Termo de Referência e seus Anexos.
11.4 A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da
Contratada;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
12.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sendo
que nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos em Lei, salvo, as
supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
13.1 Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE, correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais a CONTRATADA se obriga a saldar na época
devida.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

14.1

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA
ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, assegurada a prévia e ampla
defesa, às seguintes penalidades:

14.1.1. Advertência;
14.1.2. Multa:
a. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na execução
do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

b. 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, em caso de atraso, na
execução do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", limitado a 30 (trinta) dias
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subsequentes. Após o trigésimo - primeiro dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c. 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na execução do objeto, por
período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
d. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação
assumida.
14.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
14.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada
14.2 No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas "a" e "b", o percentual
aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento).
14.3 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência,
suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE e impedimento de
licitar e contratar com a União; descontando-a do pagamento a ser efetuado.
14.4 No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa
prévia, a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da
defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente pela CONTRATANTE, o valor
retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar
da data da decisão final da defesa apresentada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
15.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.
15.2

Constituem motivo para rescisão do presente contrato:
I.A Reiteração do descumprimento de cláusulas contratuais,especificações ou prazos;
II.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

III. A lentidão do seu cumprimento,levando a Administração a comprovara impossibilidade da
conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV. O atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;
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V. A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;
VI. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do §1odoart. 67
desta Lei;
VIII. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
IX. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
XI. Razões de interesse público,de alta relevância e amplo conhecimento, justificada se
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
XII. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos,o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
XIII. O atraso superior a 90(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra,asseguradoaocontratadoodireitodeoptarpelasuspensãodocumprimentode suas obrigações
até que seja normalizada a situação;

XIV. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
XV. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sempre juízo das sanções penais
cabíveis. (Incluído pela Lei nº9.854,de1999);
XVI. Descumprimento do disposto na cláusula IX deste contrato, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.

15.3 A rescisão do Contrato Administrativo poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos incisos IaXIIeXVIIdosubitem15.2.
15.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
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15.5 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Capital 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 forma e teor para um só efeito.

Brasília, de fevereiro de 2019.

ANA PAULA MOURA RODRIGUES
Secretária de Articulação Institucional

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________________

____________________________

NOME:

NOME:

CPF:

CPF:
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