PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 228/2014/CPL/PMSL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 228/2014 (REPUBLICAÇÃO)
PROCESSO 100/086/2014
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da Lei
nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, torna público que fará
realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo
objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de assessoria nas áreas
orçamentária, contábil, financeira, administrativa, planejamento e patrimonial, aplicado ao
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município do Instituto de Previdência e
Assistência do Município - IPAM, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no
ANEXO I, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E
PROPOSTA
DIA: 27 de janeiro de 2015
HORÁRIO: 14:30h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jeronimo de Albuquerque, Quadra 16, nº
06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da
Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não houver
recurso;
3. 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 critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato da
retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central Permanente de
licitação.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
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a) O objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de assessoria nas áreas
orçamentária, contábil, financeira, administrativa, planejamento e patrimonial, aplicado ao
Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município do Instituto de Previdência e
Assistência do Município - IPAM, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no
ANEXO I.
b) O valor de referência para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO
SOLICITANTE é de R$ 410.333,33 (quatrocentos e dez mil, trezentos e trinta e três reais e
trinta e três centavos), constante no Anexo II (Planilha Orçamentária).

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à da Unid.
Orçamentária: 18.201, Recurso: 226, Elemento de Despesa: 33.90.39, Ação Orçamentária:
Projeto/Atividade: 091224062183.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da qual o
autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida 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;
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b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
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 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
prevista para a abertura dos envelopes de proposta.



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



Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações contidas no Anexo
I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer natureza, impostos, taxas,
fretes e outros.



de acordo com o item 6 – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, do Termo de Referência.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
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Habilitação Parcial
Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, no
caso de pessoa física;


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



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



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;

Habilitação
Jurídica




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 Fiscais e
Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu
período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de
validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.

Qualificação
Econômica
Financeira



Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de
sua apresentação;
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A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser
superior a 1 (um):
Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante



As empresas deverão comprovar, considerados os riscos para a
administração, patrimônio líquido ou Capital Social integralizado 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.

b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e Concordata) e
Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado aos demais licitantes
o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores para
participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se encontrarem
vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

______________________________________________________________________________
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199

5

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 228/2014/CPL/PMSL

Habilitação Complementar
Qualificação-Técnica o Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do
licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, com o objeto deste
Pregão, conforme especificações contidas no termo de referência
em anexo;
o Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões) de
capacidade técnica, desde que reste demonstrada a execução
concomitante dos serviços.

Declarações

o Cópia autenticada do registro profissional da Empresa no
Conselho Regional de Contabilidade - CRC;
o Prova de Regularidade do profissional pertencente ao quadro
da empresa;
o Cópia autenticada do Atestado de capacidade técnica emitido
por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), que
ateste a prestação dos serviços de acordo com o objeto aqui
estabelecido.
 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 III.


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



Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.
e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com
indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) 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.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão
ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
h) 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.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
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publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais
para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da sessão.
j) 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.
k) 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.
l) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as
13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Av. Jeronimo de Albuquerque,
Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou prestará
esclarecimentos no prazo legal.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de interesse
do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por um
Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este Edital e
seus Anexos.
b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes,
dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências
de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.
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8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



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



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal

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


Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo certame;



Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;
b) o licitante interessado deverá se apresentar o Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o
credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo,
ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia
do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou
assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes na
sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento
no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no
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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.
123/2006 bem como pela Lei Municipal 4.830/2007.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo ser
adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos
de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, pelo
representante da Empresa, credenciado no Pregão.


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

11. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO)
a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser apresentadas em
02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



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 228/2014
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 228/2014
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

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


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE (preço máximo
admissível)
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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.

Da Classificação das propostas


Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR
PREÇO GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço,
selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o certame
transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;
______________________________________________________________________________
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No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes;



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

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo de
diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso anterior, de
forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele ofertado, para
efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita, de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa que dará
o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a respectiva
fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
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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 nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório correrá
seu curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido o Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando aumentar as
vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou condições de
classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

15. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do
licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
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d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
pertinente.
e) é facultada o Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e a
Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no
momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas verificadas, o
licitante será declarado inabilitado.
g) 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.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogável por
igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
i) 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 o
Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, a
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado vencedor.

16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
______________________________________________________________________________
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a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço adequada
ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em original ou por
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.


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 será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)


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



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



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

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


Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
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Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;



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



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



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



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



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

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

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

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

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

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

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

f)

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

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

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

i)

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

j)

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

k) Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo superveniente;
k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de validade das
propostas.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, inclusive
permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas dependências.
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a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
21. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
a) Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados na sede do Instituto de
Previdência e Assistência do Município – IPAM, localizado a Rua do Sol, nº. 265,
Centro.
22. DO PAGAMENTO
22.1

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada

na conta corrente do CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da
aceitação e atesto efetuado pelo setor competente, previsto na Lei nº. 4.320/64. Deve constar
ainda:
22.2

Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;



Nota Fiscal / Fatura/Ordem de Serviço;



Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91, Lei nº 9.717, de 27 de
novembro de 1998 e Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008);



Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, (Em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho
emite, a partir de 04 de janeiro de 2012);



Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
devidamente atualizado (Em cumprimento ao art. 18, §1º, Lei 8.036/90);



Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada
(Conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 3, de 22 de novembro de 2005);



Comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e Previdência Social - INSS), correspondentes
ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados
vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do
Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995. (IN 02/2008 art. 36 inc. I).
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23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
a) Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo
contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
I – advertência escrita;
II – multa na forma prevista no termo de referência;
III – impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de
até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo.
b) As penalidades específicas da execução contratual deverão fazer parte do termo de referência.
c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO
LICITANTE.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS
l)

É facultado o 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.

m) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou
anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
n) A anulação do pregão induz à do contrato.
o) 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.
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p) Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
q) Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
r)

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.

s)

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.

t)

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.

u) A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.
v) A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
w) Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos
deste Edital.
x) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do
Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
25. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:


ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA



ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO LICITANTE)



ANEXO III - 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
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MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO

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

São Luís, 13 de janeiro de 2015.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

PROJETO BÁSICO
1. Projeto Básico para contratação de empresa especializada em serviços de
assessoria nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa,
planejamento e patrimonial aplicado ao Regime Próprio de Previdência dos
Servidores do Município.
2. DADOS DO CONTRATANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPAM
Rua do Sol, nº 265 – centro, São Luís – MA
CNPJ (MF) 06.040.398/0001-76
3. DO OBJETO
O presente PB visa à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assessoria
nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa, planejamento e patrimonial, por meio de
sistemas informatizados disponibilizados pelo órgão, com geração de relatórios entre outros
documentos necessários, para processamento da execução da Contabilidade Aplicada ao Regime
Próprio de Previdência dos Servidores do Município segundo o disposto na Lei 9.717/19987, que trata
das regras gerais para a organização e o funcionamento dos RPPS, segundo as normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo que garantam o seu equilíbrio financeiro e atuarial e de acordo com a
Portaria MPS 916, que trouxe as normas gerais de Contabilidade para os RPPS, além das respectivas
atualizações e em consonância as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

4. DA JUSTIFICATIVA
O art. 40 da Constituição Federal de 1988, em redação dada pela Emenda
Constitucional 41/2003, estabelece que aos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado ao regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
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mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.
Esse entendimento é reforçado pelo art. 1° da Lei nº 9.717/1998, que estabelece que os
RPPS deverão ser organizados com base em normas gerais de contabilidade e atuária,
de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, os parâmetros gerais de
organização contábil dos RPPS estão disciplinados pela Portaria MPS nº 916 de
15/07/2003, com alterações consolidadas na Portaria MPS nº 95 de 06/03/2007.
Ratificando esse entendimento, o art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina
que o ente da Federação que mantiver ou vier a instituir RPPS para os seus servidores
conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará, com base em normas de contabilidade
e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.
No Município de São Luís foi criado este Regime Próprio de Previdência para os seus
servidores desde a publicação da Lei nº. 1.675, de 24/05/1966. Lei essa que
estabeleceu a garantia de aposentadoria e pensão para os servidores municipais de
responsabilidade e com ônus para o ente federativo municipal. O IPAM foi criado como
autarquia, para exercer a função de unidade gestora única do RPPS e deve observar as
normas acima especificadas.
Para tanto e devido a especialização necessária para realizar o serviço contábil
necessário para atender os procedimentos específicos do RPPS, previstos na
regulamentação editada pelo Ministério da Previdência Social e, ao mesmo tempo,
atender ao serviço contábil necessário para o atendimento das peculiaridades impostas
pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE) necessitamos da contratação de
serviços técnicos especializados para o atendimento dessas necessidades contábeis
inerentes aos RPPS e ao serviço público em geral.
O serviço de assessoria contábil atualmente obrigatoriamente deve ser realizado em
ambiente informatizado para permitir fácil acesso as informações gerenciais, bem como
emissão de relatórios que permitam o atendimento do MPS, do TCE e da própria Lei de
Responsabilidade Fiscal, além de permitir o armazenamento das informações contábeis
do RPPS e sua integração com as contas do Município de São Luís para consolidação
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do Balanço de cada exercício.
Além das peculiaridades na Contabilidade dos RPPS, durante o exercício de 2014 todos
os órgãos públicos deverão se adequar à nova convergência regulamentada pela STN Secretaria do Tesouro Nacional, no tocante a implantação das NBCASP - Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e utilização do plano de contas
único dos entes da federação, entitulado PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público. Desse modo, o volume de inovações vinculadas a área contábil para o exercício
de 2014 e expressiva, necessitando de acompanhamento técnico especializado para
adequação de implantação das novas metodologias.
Se torna imprescindível para o IPAM a contratação desses serviços, com prestador de
serviços especializados nas áreas de atuação contábil descritas acima. Lembrando que
a ausência desses serviços e manutenção da forma atual da contabilidade prestada ao
IPAM, poderá não somente prejudicar na prestação de contas ao TCE, como também,
prejudicar a consolidação das contas junto aos demais órgãos da Administração Direta
Municipal e, principalmente, acarretar em imputações de débitos, rejeição de contas,
multas e anulação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Sendo que
esse último exige a comprovação da aplicação, por parte do IPAM, do plano de contas
previsto especificamente para o MPS.
5. DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação pretendida será 12 (doze) meses contados a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser seu prazo prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme
o inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais
de assessoria nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa, planejamento
e patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da administração pública, com o
objetivo de corrigir falhas, adequar à gestão pública à execução de suas atribuições de
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forma eficaz e legal, compreendendo as atividades a seguir descritas:
a) Atender às consultas (ilimitadas) das áreas contábil, financeira, administrativa e
patrimonial, via telefone, fax, e-mail, ou outros meios eletrônicos;
b) Orientar os servidores das áreas abaixo, sempre que necessário, no sentido de
desenvolver habilidades técnicas para os trabalhos relacionados, em especial à:
(I)

Controle interno:
(I.A) - Auxilio aos servidores do RPPS, no atendimento as normas,
diretrizes e controles internos pré-estabelecidos;
(I.B) – Adaptação e Regulamentação de rotinas internas, visando otimizar
o fluxo de processos;
(I.C) – Instituição de instrumentos de controle nas rotinas internas do
RPPS, com o objetivo de garantir maior segurança e legalidade nos
processos administrativos;
(I.D) – Auxilio aos servidores do RPPS, no controle dos bens estocáveis –
ALMOXARIFADO, em conformidade com a legislação aplicável;
(I.E) – Auxílio aos servidores do RPPS, no controle de combustíveis,
peças de reposição e serviços de manutenção, vinculados a FROTA;
(I.F) – Orientação na elaboração dos esclarecimentos aos apontamentos
do TCE – Tribunal de Contas do Estado, referentes ao Controle Interno;
(I.G) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;

(II)

Bens patrimoniais:
(II.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do
RPPS, no levantamento inicial de todos os bens móveis e imóveis,
realizando o tombamento, atualização, baixa e reavaliações, instituindo a
data de corte, conforme IPC 00 – Instrução de Procedimentos Contábeis
publicado pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional
(II.B) – Orientação na reformulação do Departamento de Controle
Patrimonial do RPPS, realizando treinamentos voltados a adequação à
nova metodologia de controle patrimonial, conforme normas específicas
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da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, em específico aos
procedimentos de depreciação, reavaliação, amortização, valor residual
dos bens e outros;
(II.C) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(III)

Compras e almoxarifado:
(III.A) – Adaptações na rotina de controle de bens estocáveis, em
conformidade com a legislação aplicável;
(III.B) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e
controle;

(IV)

Execução orçamentária:
(IV.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do
RPPS, na elaboração dos instrumentos de Planejamento, sendo eles LDO
– Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual;
(IV.B) – Acompanhamento e controle na execução orçamentária do
exercício de 2014, no tocante ao atendimento dos limites impostos pela
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de créditos adicionais
suplementares e especiais na LOA – Lei Orçamentária Anual;
(IV.C) – Acompanhamento e controle na utilização do superávit financeiro
do exercício anterior, se houver;
(IV.D) – Acompanhamento e controle na utilização do excesso de
arrecadação realizado e projetado;
(IV.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e
controle;

(V)

Procedimentos de tesouraria:
(V.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do
RPPS, no controle financeiro conforme segregação de massas, atendendo
ao plano de custeio determinado pela Lei nº 4.715 de 28/12/2006, com
alterações dadas pela Lei Municipal n.º5.358 de 26/08/2010;
(V.B) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do
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RPPS, na execução financeira conforme fonte/destinações de recursos
normatizadas pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado;
(V.C) – Orientação no planejamento financeiro do exercício de 2014;
(V.D) – Orientação na individualização dos recursos financeiros do RPPS,
em especial as remunerações de depósitos bancários, conforme
regulamenta o plano de custeio determinado pela Lei nº 4.715 de
28/12/2006, com alterações dadas pela Lei Municipal n.º5.358 de
26/08/2010;
(V.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(VI)

Procedimentos contábeis:
(VI.A) – Orientação do Departamento Contábil do RPPS, no atendimento à
legislação pertinente, em especial a Lei Federal n.º 4.320/64, Lei
Complementar n.º 101/200 e atos normativos do TCE – Tribunal de
Contas do Estado;
(VI.B) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores na
classificação das despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do
RPPS, conforme LOA – Lei Orçamentária Anual e atos normativos do TCE
– Tribunal de Contas do Estado;
(VI.C) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores na
emissão dos relatórios Previdenciários exigidos pelo Ministério da
Previdência Social – MPS, conforme legislação específica;
(VI.D) – Orientação na vinculação do Plano de Contas voltados aos
Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, conforme legislação
específica;
(VI.E) – Orientação e adequação do Plano de Contas conforme NBCASP
– Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no
tocante a utilização do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público, em software específico do RPPS;
(IV.F) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e
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controle;
(VII)

Administrativo – Recursos Humanos:
(VII.A) – Acompanhar as GEFIP’s enviadas pelo RPPS a RFB – Receita
Federal do Brasil, confrontando as informações eletrônicas com os
registros documentais e relatórios gerenciais;
(VII.B) – Identificar as possíveis divergências nas informações repassadas
ao RGPS, como omissão, codificações errôneas e outros;
(VII.C) – Adaptação e Regulamentação de rotinas internas do Recursos
Humanos, com o objetivo de corrigir as possíveis falhas;
(VII.D) – Orientar os servidores do RPPS no levantamento de possíveis
divergências junto a RFB – Receita Federal do Brasil;
(VII.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e
controle;

c) Manter a CONTRATANTE atualizada no tocante às edições de novas normas legais
(Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias,
Resoluções, Instruções e demais atos), dos organismos, federal e estadual, bem como
das Agências Reguladoras, enviando por e-mail à CONTRATANTE;
d) Acompanhamento de diligências, notificações, recursos e solicitações junto ao TCE;
e) Na assessoria da execução dos serviços a empresa deverá alocar um funcionário
exclusivo ao RPPS, disponibilizando no mínimo 01 (um) técnico habilitado pelo
Conselho Regional de Contabilidade - CRC, para acompanhamento diário das
atividades, cumprindo a mesma carga horária impostas aos servidores municipais sendo
de segunda – feira a quinta – feira das 13hs00 ás 19hs00 e sexta – feira das 08hs00 as
14hs00;
f) Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, ainda,
para corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas;
g) Além da disponibilização de (01) um funcionário exclusivo ao RPPS, constante na
letra “e”, a empresa contratada deverá atender, mensalmente, uma chamada
extraordinária (visitas, reuniões, palestras, audiências) e, por processo de amostragem,
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avaliar os procedimentos, processos, sistemas de trabalho, registros e documentos com
o objetivo de aferir o cumprimento da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade
Fiscal, normas e instruções, cumprimento do calendário de obrigações, contabilização,
legalidade das despesas realizadas, conciliações bancárias, registros de estoques nos
almoxarifados, registro e controle do patrimônio, da frota, adiantamentos concedidos,
despesas com pessoal e obrigações patronais, emitindo, eventualmente, se necessário,
relatórios das anomalias detectadas ou então, se reunir com os responsáveis pelas
áreas respectivas, para alertar das falhas detectadas, bem como, orientar quanto à
legalidade e à forma correta de executar os serviços, com duração mínima de 01 (um)
dia e máxima de 03 (três) dias, estando incluídos esses trabalhos no preço estabelecido
para as tarefas ordinárias.
7. DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Como condição necessária para assegurar a qualidade dos serviços especificados nesse PB, os
prestadores de serviços interessados, deverá apresentar obrigatoriamente, sob pena de
desqualificação, os documentos de qualificação técnica, conforme abaixo especificado:
1 – Cópia autenticada do registro profissional da Empresa no Conselho Regional de Contabilidade CRC;
2 – Prova de Regularidade do profissional pertencente ao quadro da empresa;
4 – Cópia autenticada do Atestado de capacidade técnica emitido por Regimes Próprios de Previdência
Social (RPPS), que ateste a prestação dos serviços de acordo com o objeto aqui estabelecido.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente deste TR correrá em conformidade com a LOA/2014:


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.201 – SEMAD/IPAM



PROJETO ATIVIDADE: 0912204342.024 – Manutenção e Modernização da

Unidade – Direta.


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

9. DA FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de
serviços será realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do
Município – DOM, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°. Aplicam-se,
subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93, que versa
sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a
Administração Pública. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis
aos contratos administrativos, conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O
fiscal do contrato deverá acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, através do
ATESTO/CERTIFICO.
10. DA ESTIMATIVA DE PREÇO
O valor da contratação será definido com base na coleta de preços realizada no mercado, com
empresas especializadas na execução dos serviços especificados neste Projeto Básico.
Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da
incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e
previdenciária a que estiver sujeito, e também percentuais de descontos concedidos.Será vencedor
(a) aquele (a) que apresentar “MENOR PREÇO”, atendidas às condições deste PB.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
Caberá a CONTRATADA:
a) Realizar o objeto de acordo com as especificações que originou esta contratação, utilizando normas
técnicas oficiais para a boa execução do serviço, realizando os serviços conforme especificado neste
Projeto Básico.
b) Realizar serviços propostos, dentro do prazo previsto e entregar ao contratante cópia de relatório
contendo a descrição dos serviços executados.
c) Assessorar, de maneira a assegurar que a Assessoria ao Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de São Luís permaneça de acordo com os padrões e legislações
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existentes;
d) A contratada responsabilizar-se-á pelas conseqüências dos erros e omissões que possam ocorrer
por negligencias de sua parte ou de seus empregados. A seu custo, deverá corrigir as possíveis
deficiências que resultaram da falha em executar os serviços dentro dos padrões requeridos pelos
códigos aplicáveis para o exercício da atividade de seus profissionais, desde que receba por escrito,
uma solicitação do IPAM;
e) Todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, honorários referente ao
objeto desta contratação;
f) Responder pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes de que
venham a ser vítimas seus empregados, quando em serviço;
g) Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou
quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos os
encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução do fornecimento e,
ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com
relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de sua execução, desde a origem até
sua entrega no local de destino;
h) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere àCONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta licitação.
i) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros,
quando caracterizado a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários,
durante o fornecimento;
j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou estranhos;
k) Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a ocorrência de
qualquer fato ou dano, no primeiro dia útil subsequente a ocorrência;
l) Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de trabalho, de forma que
estes empregados mantenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e
servidores da CONTRATANTE, substituindo, imediatamente, todo e qualquer de seus empregados ou
prepostos que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares do IPAM;
m) Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução do objeto, ficando
assegurado à CONTRATANTE, o direito de aceitá-lo ou não;
n) Recomendar ao pessoal, quando em atividade, de se abster de execução de quaisquer atividades
alheias ao desempenho da missão que lhe for confiada;
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o) Informar, por escrito, a CONTRATANTE, sobre todos os acidentes do trabalho por acaso ocorrido
nas dependências do IPAM quando da execução do serviço;
p) Ressarcir à CONTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua ocorrência;
q) Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus
empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que
verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;
r) Comunicar ao IPAM, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter urgente, tão logo verificada, na
execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
s) Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventualmente, solicitar a
CONTRATANTE;
t) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório;
u) É expressamente proibida, durante a execução do serviço, a contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do IPAM, pela CONTRATADA;
v) É vedada a subcontratação de outra empresa para execução do serviço, objeto desta licitação;
w) Suportar, caso as quantidades estimadas pela CONTRATANTE forem insuficientes para o
atendimento mensal, o reforço de nota de empenho, no limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)
da nota de empenho relativa ao período;
PARAGRÁFO ÚNICO - As despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre outras serão
de responsabilidade da CONTRATADA, devendo o valor destas despesas já estarem incluídos no
valor contratado.
Caberá ao CONTRATANTE:
a) Promover o recebimento do objeto do presente PB nos prazos fixados para tal;
b) Efetuar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido neste Projeto Básico;
c) Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para que pessoas não
autorizadas ou qualificadas manuseiem;
d) Fornecer à CONTRATADA a informações necessárias para o bom desenvolvimento do serviço;
e) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, para que
sejam adotadas as medidas pertinentes;
f) Arcar com as despesas de passagem, hospedagem e alimentação durante o período de
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prestação do serviço no domicílio da CONTRATANTE.

12. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada
na conta corrente do CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da
aceitação e atesto efetuado pelo setor competente, previsto na Lei nº. 4.320/64. Deve
constar ainda:
 Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
 Nota Fiscal / Fatura/Ordem de Serviço;


Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade

Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91, Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008);


Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT,

(Em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução

Administrativa TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a partir de 04 de janeiro de 2012);


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

devidamente atualizado (Em cumprimento ao art. 18, §1º, Lei 8.036/90);


Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada (Conforme Portaria Conjunta
PGFN/SRF nº. 3, de 22 de novembro de 2005);

 Comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e Previdência Social - INSS), correspondentes ao mês da última
nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de
1995. (IN 02/2008 art. 36 inc. I).

13. DAS PENALIDADES E RESCISÃO
Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou infringência
dos preitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos n°
86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:
a) Advertência, sempre que forem constadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a
Contratada, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de
Fornecedores do Município de São Luís;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das
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obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias corridos;
c) Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual,
independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir as obrigações
assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário Oficial do Município
de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os prejuízos que
seu ato venha acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações
que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por
motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado. O caso fortuito, ou de
força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, nos
termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.
PARÁGRAFO TEERCEIRO - O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de
qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

14. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA, FISCAL E COMERCIAIS
A utilização temporária ou não de pessoal que se tornar necessária para execução do objeto deste
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, vedando-se qualquer relação entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta,

nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista,

previdenciária, fiscal ou comercial para o CONTRATANTE. Em conformidade com o Art. 71 da Lei nº.
8.666/93.

15. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este PB será regido pela Lei n° 8.666/93 e Lei nº. 10.520/02 e suas alterações
posteriores, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e seus anexos,
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sem prejuízo da legislação correlata, atinentes a Contratos Administrativos.
16. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados na sede do Instituto de
Previdência e Assistência do Município – IPAM, localizado a Rua do Sol, nº. 265,
centro.
São Luís – Ma, 24 de julho de 2014.

Marcos Alberto Pinheiro Fernandes
Matrícula nº. 176865-1

APROVO o presente Projeto Básico, consoante o previsto no art. 7º, § 2º, inciso I, c/c art. 38,
caput, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93.

RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA
Presidente do IPAM
Mat. 45016-3
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ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DA DESPESA)

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR

Contratação de empresa especializada em serviços
de assessoria nas áreas orçamentária, contábil,
01

financeira,

administrativa,

planejamento

e

Mês

12 meses R$ 410.333,00

patrimonial aplicada ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores do Município - RPPS
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XX/2014, 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 III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto do
Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XX/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2014
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS.

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

2) Esta declaração deverá ser entregue o 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 123/2006, Lei Municipal 4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
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 2014

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
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 2014

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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

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

CONTRATO

PARA

A

PRESTAÇÃO

DE

ASSESSORIA NAS ÁREAS ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL,

FINANCEIRA,

ADMINISTRATIVA,

PLANEJAMENTO

E

PATRIMONIAL APLICADO AO RPPS, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO POR
INTERMÉDIO

DO

PREVIDÊNCIA

E

MUNICÍPIO

-

IPAM

INSTITUTO

DE

ASSISTÊNCIA

DO

E

A

EMPRESA

XXXXXXXXXXXXXXXXX.

BASE LEGAL: Lei n.º 8.666/93
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

Nº.

100/XXX/2013
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPAM, com sede na Rua do Sol, nº.
265, Centro, nesta capital, inscrito no CNPJ (MF) sob n° 06.040.398/0001-76, neste ato,
representado por seu titular o Presidente Dr. RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº. 0818060972
GEJUSPC/MA, CPF nº. 940.484.953-72, residente e domiciliado, nesta capital, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE. E, de outro lado, a empresa

XXXXXXXX.,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. xxxx, com sede xxxxxxx,
neste ato representado pelo xxxx o (a) Sr. (a) xxxxxx, nacionalidade, estado civil, portador da
cédula de identidade nº. xxxx e CPF (MF) sob o nº. xx, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato
Administrativo, decorrente do Projeto Básico, conforme consta do Processo Administrativo
n°. 100/xx/2014, da Proposta de Preços da Contratada, sendo regido pelas Leis n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, e demais legislações que regem a espécie, atendidas as cláusulas e
condições que se anunciam a seguir:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria nas áreas orçamentária,
contábil, financeira, administrativa, planejamento e patrimonial aplicado ao Regime Próprio
de Previdência dos Servidores do Município, para atender as necessidades do Instituto de
Previdência e Assistência do Município - IPAM.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor global do presente Contrato importa em R$ XXX, sendo o valor mensal R$ XXX,
empenhado conforme LOA/2014 e Art. 10 do Decreto nº. 42.233 de 24/01/2012, Nota de
Empenho nº. XX.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do presente Contrato correrá em conformidade com a LOA/2014:

UNIDADE

18.201 – SEMAD/IPAM

ORÇAMENTÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE 091224062.183 – Custeio, Investimento e Cobertura de Obrigações
IPAM
NATUREZA DA

3.3.90.39 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica - PJ

DESPESA
FONTE DO RECURSO

0226 – Diretamente Arrecadado

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
Contrato de acordo com o consoante no art.65, parágrafo II, § 1º da Lei Federal n° 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
sofrer prorrogações de prazo por iguais e sucessivos períodos, conforme Art. 57, inciso II da
Lei nº. 8.666/93.
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CLÁUSULA SEXTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Gerenciar e Supervisionar todas as ações a serem desenvolvidas na execução dos trabalhos
constantes neste processo licitatório, bem como das ações a serem desempenhadas pela
CONTRATADA através de seus consultores para o atendimento de exigências
complementares que se interliguem com o objeto desta contratação;
Consideram-se serviços complementares que se interligam com o objeto desta contratação,
todos aqueles que direta ou indiretamente possam interferir na execução normal e regular do
objeto;
A execução dos serviços constantes neste item é de responsabilidade EXCLUSIVA da
CONTRATADA;
h) Atender às consultas (ilimitadas) das áreas contábil, financeira, administrativa e
patrimonial, via telefone, fax, e-mail, ou outros meios eletrônicos;
i) Orientar os servidores das áreas abaixo, sempre que necessário, no sentido de desenvolver
habilidades técnicas para os trabalhos relacionados, em especial à:
(VIII)

Controle interno:

(I.A) - Auxilio aos servidores do RPPS, no atendimento as normas, diretrizes e controles
internos pré-estabelecidos;
(I.B) – Adaptação e Regulamentação de rotinas internas, visando otimizar o fluxo de
processos;
(I.C) – Instituição de instrumentos de controle nas rotinas internas do RPPS, com o
objetivo de garantir maior segurança e legalidade nos processos administrativos;
(I.D) – Auxilio aos servidores do RPPS, no controle dos bens estocáveis –
ALMOXARIFADO, em conformidade com a legislação aplicável;
(I.E) – Auxílio aos servidores do RPPS, no controle de combustíveis, peças de reposição
e serviços de manutenção, vinculados a FROTA;
(I.F) – Orientação na elaboração dos esclarecimentos aos apontamentos do TCE –
Tribunal de Contas do Estado, referentes ao Controle Interno;
(I.G) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(IX)

Bens patrimoniais:
(II.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do RPPS, no
levantamento inicial de todos os bens móveis e imóveis, realizando o tombamento,
atualização, baixa e reavaliações, instituindo a data de corte, conforme IPC 00 –
Instrução de Procedimentos Contábeis publicado pela STN – Secretaria do Tesouro
Nacional
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(II.B) – Orientação na reformulação do Departamento de Controle Patrimonial do
RPPS, realizando treinamentos voltados a adequação à nova metodologia de controle
patrimonial, conforme normas específicas da STN – Secretaria do Tesouro Nacional,
em específico aos procedimentos de depreciação, reavaliação, amortização, valor
residual dos bens e outros;
(II.C) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(X) Compras e almoxarifado:
(III.A) – Adaptações na rotina de controle de bens estocáveis, em conformidade com a
legislação aplicável;
(III.B) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(XI) Execução orçamentária:
(IV.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do RPPS, na
elaboração dos instrumentos de Planejamento, sendo eles LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual;
(IV.B) – Acompanhamento e controle na execução orçamentária do exercício de 2014,
no tocante ao atendimento dos limites impostos pela LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e abertura de créditos adicionais suplementares e especiais na LOA – Lei
Orçamentária Anual;
(IV.C) – Acompanhamento e controle na utilização do superávit financeiro do exercício
anterior, se houver;
(IV.D) – Acompanhamento e controle na utilização do excesso de arrecadação realizado
e projetado;
(IV.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(XII) Procedimentos de tesouraria:
(V.A) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do RPPS, no
controle financeiro conforme segregação de massas, atendendo ao plano de custeio
determinado pela Lei nº 4.715 de 28/12/2006, com alterações dadas pela Lei Municipal
n.º5.358 de 26/08/2010;
(V.B) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores do RPPS, na
execução financeira conforme fonte/destinações de recursos normatizadas pelo TCE –
Tribunal de Contas do Estado;
(V.C) – Orientação no planejamento financeiro do exercício de 2014;
(V.D) – Orientação na individualização dos recursos financeiros do RPPS, em especial
as remunerações de depósitos bancários, conforme regulamenta o plano de custeio
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determinado pela Lei nº 4.715 de 28/12/2006, com alterações dadas pela Lei Municipal
n.º5.358 de 26/08/2010;
(V.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
(XIII)

Procedimentos contábeis:

(VI.A) – Orientação do Departamento Contábil do RPPS, no atendimento à legislação
pertinente, em especial a Lei Federal n.º 4.320/64, Lei Complementar n.º 101/200 e atos
normativos do TCE – Tribunal de Contas do Estado;
(VI.B) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores na classificação das
despesas orçamentárias e extra-orçamentárias do RPPS, conforme LOA – Lei
Orçamentária Anual e atos normativos do TCE – Tribunal de Contas do Estado;
(VI.C) – Orientação, acompanhamento e treinamento dos servidores na emissão dos
relatórios Previdenciários exigidos pelo Ministério da Previdência Social – MPS,
conforme legislação específica;
(VI.D) – Orientação na vinculação do Plano de Contas voltados aos Regimes Próprios
de Previdência Social – RPPS, conforme legislação específica;
(VI.E) – Orientação e adequação do Plano de Contas conforme NBCASP – Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, no tocante a utilização do
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em software específico do RPPS;
(IV.F) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
Administrativo – Recursos Humanos:

(XIV)

(VII.A) – Acompanhar as GEFIP’s enviadas pelo RPPS a RFB – Receita Federal do
Brasil, confrontando as informações eletrônicas com os registros documentais e
relatórios gerenciais;
(VII.B) – Identificar as possíveis divergências nas informações repassadas ao RGPS,
como omissão, codificações errôneas e outros;
(VII.C) – Adaptação e Regulamentação de rotinas internas do Recursos Humanos, com
o objetivo de corrigir as possíveis falhas;
(VII.D) – Orientar os servidores do RPPS no levantamento de possíveis divergências
junto a RFB – Receita Federal do Brasil;
(VII.E) – Emissão de Relatórios Gerenciais de acompanhamento e controle;
j) Manter a CONTRATANTE atualizada no tocante às edições de novas normas legais
(Emendas Constitucionais, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos, Portarias,
Resoluções, Instruções e demais atos), dos organismos, federal e estadual, bem como das
Agências Reguladoras, enviando por e-mail à CONTRATANTE;
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k) Acompanhamento de diligências, notificações, recursos e solicitações junto ao TCE –
Tribunal de Contas do Estado;
l) Na assessoria da execução dos serviços a empresa deverá alocar um funcionário exclusivo
ao RPPS, disponibilizando no mínimo 01 (um) técnico habilitado pelo Conselho Regional
de Contabilidade - CRC, para acompanhamento diário das atividades, cumprindo a mesma
carga horária impostas aos servidores municipais sendo de segunda – feira a quinta – feira
das 13hs00 ás 19hs00 e sexta – feira das 08hs00 as 14hs00;
m) Emitir, se necessário, notas técnicas para alertar e/ou esclarecer dúvidas ou, ainda, para
corrigir as eventuais falhas detectadas nas visitas;
n) Além da disponibilização de (01) um funcionário exclusivo ao RPPS, constante na letra
“e”, a empresa contratada deverá atender, mensalmente, uma chamada extraordinária
(visitas, reuniões, palestras, audiências) e, por processo de amostragem, avaliar os
procedimentos, processos, sistemas de trabalho, registros e documentos com o objetivo de
aferir o cumprimento da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, normas e
instruções, cumprimento do calendário de obrigações, contabilização, legalidade das
despesas realizadas, conciliações bancárias, registros de estoques nos almoxarifados,
registro e controle do patrimônio, da frota, adiantamentos concedidos, despesas com
pessoal e obrigações patronais, emitindo, eventualmente, se necessário, relatórios das
anomalias detectadas ou então, se reunir com os responsáveis pelas áreas respectivas, para
alertar das falhas detectadas, bem como, orientar quanto à legalidade e à forma correta de
executar os serviços, com duração mínima de 01 (um) dia e máxima de 03 (três) dias,
estando incluídos esses trabalhos no preço estabelecido para as tarefas ordinárias.

CLÁUSULA

SÉTIMA

–

DAS

OBRIGAÇÕES

DA

CONTRATADA

E

DA

CONTRATANTE
Caberá a CONTRATADA:
a) Realizar o objeto de acordo com as especificações que originou esta contratação, utilizando
normas técnicas oficiais para a boa execução do serviço, realizando os serviços conforme
especificado neste Projeto Básico.
b) Realizar serviços propostos, dentro do prazo previsto e entregar ao contratante cópia de
relatório contendo a descrição dos serviços executados.
c) Assessorar, de maneira a assegurar que a Assessoria ao Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de São Luís permaneça de acordo com os padrões e
legislações existentes;
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d) A contratada responsabilizar-se-á pelas conseqüências dos erros e omissões que possam
ocorrer por negligencias de sua parte ou de seus empregados. A seu custo, deverá corrigir as
possíveis deficiências que resultaram da falha em executar os serviços dentro dos padrões
requeridos pelos códigos aplicáveis para o exercício da atividade de seus profissionais, desde
que receba por escrito, uma solicitação do IPAM;
e) Todas as despesas e encargos de qualquer natureza, impostos, taxas, honorários referente
ao objeto desta contratação;
f) Responder pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de acidentes de que
venham a ser vítimas seus empregados, quando em serviço;
g) Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou
quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como, todos
os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a execução do
fornecimento e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam
imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de
sua execução, desde a origem até sua entrega no local de destino;
h) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere
àCONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
i) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE e/ou a
terceiros, quando caracterizado a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissional de
seus funcionários, durante o fornecimento;
j) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;
k) Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a
ocorrência de qualquer fato ou dano, no primeiro dia útil subsequente a ocorrência;
l) Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de trabalho, de
forma que estes empregados mantenham o devido respeito e cortesia no seu relacionamento
com terceiros e servidores da CONTRATANTE, substituindo, imediatamente, todo e qualquer
de seus empregados ou prepostos que sejam considerados inconvenientes à boa ordem e às
normas disciplinares do IPAM;
m) Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução do objeto,
ficando assegurado à CONTRATANTE, o direito de aceitá-lo ou não;
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n) Recomendar ao pessoal, quando em atividade, de se abster de execução de quaisquer
atividades alheias ao desempenho da missão que lhe for confiada;
o) Informar, por escrito, a CONTRATANTE, sobre todos os acidentes do trabalho por acaso
ocorrido nas dependências do IPAM quando da execução do serviço;
p) Ressarcir à CONTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação
ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência
da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente
comunicadas à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a sua
ocorrência;
q) Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem
vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em conexão com estes,
ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;
r) Comunicar ao IPAM, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter urgente, tão logo
verificada, na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
s) Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventualmente,
solicitar a CONTRATANTE;
t) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ato convocatório;
u) É expressamente proibida, durante a execução do serviço, a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do IPAM, pela CONTRATADA;
v) É vedada a subcontratação de outra empresa para execução do serviço, objeto desta
licitação;
w) Suportar, caso as quantidades estimadas pela CONTRATANTE forem insuficientes para o
atendimento mensal, o reforço de nota de empenho, no limite máximo de 25% (vinte e cinco
por cento) da nota de empenho relativa ao período;
PARAGRÁFO ÚNICO - As despesas com passagem aérea, translado, hospedagem entre
outras serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo o valor destas despesas já
estarem incluídos no valor contratado.

Caberá ao CONTRATANTE:
a) Promover o recebimento do objeto do presente PB nos prazos fixados para tal;
b) Efetuar os pagamentos das faturas apresentadas no prazo estabelecido neste Projeto Básico;
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c) Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para que pessoas
não autorizadas ou qualificadas manuseiem;
d) Fornecer à CONTRATADA a informações necessárias para o bom desenvolvimento do
serviço;
e) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato, para
que sejam adotadas as medidas pertinentes;
f) Arcar com as despesas de passagem, hospedagem e alimentação durante o período de
prestação do serviço no domicílio da CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços executados por meio do futuro contrato de prestação de serviços
será realizada por servidor nomeado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município –
DOM, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1° e 2°. Aplicam-se,
subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei n.º 8.666/93, que versa sobre
inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.
Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos contratos administrativos,
conforme disciplina os arts. 86 87 e 88 da Lei 8.666/93. O fiscal do contrato deverá
acompanhar, fiscalizar, atestar a execução e verificar o cumprimento das disposições
contratuais,

técnicas

e

administrativas,

através

de

Relatório

Mensal

e

ATESTO/CERTIFICO.
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DAS PENALIDADES

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


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

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


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

observado atraso injustificado no desenvolvimento dos serviços ou na hipótese do não
cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o
Contrato na forma da Lei, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos;
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Suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o

impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão
contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;


Declaração de inidoneidade, quando a Contrata dolosamente deixar de cumprir as

obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário
Oficial do Município de São Luís.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção
administrativa, conseqüentemente a sua aplicação não exime a Contratada de reparar os
prejuízos que seu ato venha acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das
obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se
tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificado e
comprovado. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos
não eram possíveis evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código
Civil. O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das
hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O futuro Contrato poderá ser rescindido na forma e na
ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLAÚSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária em moeda corrente, creditada na
conta corrente do CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da aceitação e
atesto efetuado pelo setor competente, previsto na Lei nº. 4.320/64. Deve constar ainda:
 Solicitação de pagamento pela execução dos serviços;
 Nota Fiscal / Fatura/Ordem de Serviço;
 Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/91, Lei nº 9.717, de 27 de novembro
de 1998 e Portaria MPS nº 204, de 10/07/2008);
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, (Em cumprimento à Lei nº
12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011, a Justiça do Trabalho emite, a
partir de 04 de janeiro de 2012);
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 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
devidamente atualizado (Em cumprimento ao art. 18, §1º, Lei 8.036/90);
 Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, atualizada
(Conforme Portaria Conjunta PGFN/SRF nº. 3, de 22 de novembro de 2005);
Comprovação do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e Previdência Social - INSS), correspondentes ao mês da última
nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução
contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de
abril de 1995. (IN 02/2008 art. 36 inc. I).
CLÁUSULA ONZE – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Os serviços objeto desta contratação deverão ser prestados na sede do Instituto de
Previdência e Assistência do Município – IPAM, localizado a Rua do Sol, nº. 265, centro.

CLÁUSULA

DOZE

-

DAS

OBRIGAÇÕES

TRABALHISTA,

SOCIAL,

PREVIDÊNCIÁRIA E FISCAL

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

O CONTRATANTE providenciará o envio do extrato deste Contrato ao Diário Oficial do
Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra a
publicação no prazo de vinte dias consecutivos desta data.
CLÁUSULA QUATORZE – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, observadas as
condições estabelecidas no ato convocatório e seus anexos, sem prejuízo da legislação
correlata, atinentes a contratos Administrativos.
______________________________________________________________________________
Av.Jerônimo de Albuquerque, n.º 06, Edifício Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA. CEP 65074-199

53

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 228/2014/CPL/PMSL

CLÁUSULA QUINZE – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para um
só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.
São Luís, Ma. XX de XXX de 2014.

RAIMUNDO IVANIR ABREU PENHA
Presidente do IPAM
CONTRATANTE
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
CNPJ. (MF): 00.000.000/0000-00

CONTRATADO
TESTEMUNHAS
1.______________________________

2.________________________________

De acordo consoante o previsto na Seção I a V, do Capítulo III da Lei Federal nº. 8.666/93.

ROBERTO HENRIQUE FERREIRA SOARES CAVALCANTE
Matrícula nº. 516.779-1
Chefe da ASJUR/IPAM

______________________________________________________________________________
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