
PREFEITURA  MUNICIPAL DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO E GESTAO -SEPLAN

COORDENACAO  DE  LICITACOES  E CONTRATOS
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MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 6/20182806-01.TP.PIVIM.SEIVIAD

DATA DE ABERTURA:

HORARIO: 09h30min.

OBJFTO:

Contratagao de empresa especializada para prestagao de servi9os de assessoria para reestrutura.
9ao dos planos de carreira dos servidores municipais e dos profissionais do magist6rio, bern como
a elaboragao dos planos  para os servidores e  profi8sionais das areas de satide e da assistencia
social do Municipio de Wlarituba. E§tado do Para.

TIPO: TECNICA E PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPRETTADA POR PRECO GLOBAL

LOCAL; SALA DA COORDENACAO  DE LiciTAeoEs E cONTRATOs,  sEDiADA NA RODOviA BR-31 6, stN -
KM 13 -CENTRO -MARITUBA. PARA, CEP: 67.200.000

PROCESSo No 110518-01

lNTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .  SEMAD
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COMISSAO  ESPECIAL DE LICITACAO

EDrrAL DE TOMADA DE pREcos No:  6raoi828o6i)1. Tp-PMM-SEMAD

PROCESSO ADMINISTRATIV0  N° 110518-01

Contratacao de empresa especializada para prestagao de §ervigos de assessoria para reestrutura9ao dos planos
de carreira dos servidores municipais e dos profissionais do magisterio, bern coma a elaboragao dos planos para

os servidores e profissionais das areas de satlde e da assistencia social do Municipio de Marituba. Estado do Pars.

_         -_i         ----        i--

1:1:,PeNVoe:ae°dsoerodr;g:toadL?c:t:i%:ressosempapeltimbrado;
1.1.2 -N° da Tomada de  Pregos;

1.1.3 -  lndicagao da Razao Social do proponente;

1.2 -  lndicagao;  HABILITACAO ou  PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL;

1.3 -Conforme modelo a seguir:

ENVELOpE DE HABiLiTAeAO -01
MUNICIPIO  DE  MARITUBA

SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRACAO

TOMADA  DE   PRECOS  n°  6/2018280cO1-  TP-PMM.SE-
MAD

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:XXXXXX
CNPJ  NO.

ENVELOPE DE PROPOSTA TECNICA -02
MUNICIplo DE  MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

TOMADA  DE   PRECOS   n°  6ra0182806-01-  TP-PMrv]-SE-

MAD

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:  XXXXXX
CNPJ  NO.

ENVELOPE DE PROPOSTA PRECO . 03
MUNICIPIO DE  MARITUBA

SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRACAO

TOMADA  DE   PRECOS   n°  6ra01828o6-ol-  Tp.PMM.SE.
MAD

RAZAO SOCIAL DO  PROPONENTE:  XXXXXX
r:Np |rN :`/+/:/:/:/:/:/:i :/:/:A

0    MUNIcipIO    DE    MARITUBA/PA.    atrav6s   da    Secretaria    Ivlunicipal    de ADMINISTRACAO    -    SEMAD,    CNPJ

01.611.666/000149,  sediada na  Rua Rodovia  BR-316,  s/n°,  kin  13,  Centro,  Marituba/Pa,  CEP 67.200-000,  Marituba-Pars,

denominado  CONTRATANTE,  representada  pela  Secrefaria  Municipal,  Sra.  Laurieth  Barros  Lemos,  brasileira,  RG  N°

1976838-SSP/PA -SSP/PA e  CPF  (MF)  N°  399.668.792-34,  e  por  intermedio  da  Comissao  Especial  de  Licitacao,  ,  torna

poblico,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  fara  realizar  licltaQao  na  modalidade  TOMADA  DE  PRECOS,  do  tipo
TECNICA E PRECO, com regime de execugao par EMPRErrADA POR PRECO GLOBAL, destinado a Contrataeao de empresa

``/
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especializada para prestagao de serviaps de assessoria para reestmuturagao dos planos de carreira dos servidores munici-

pais e dos profissionais do magjsterio, bern como a elaboragao dos planos para os servidores e profissionais das areas de
satlde e da assi§tencia social do Municipio de Marituba.  Estado do Pa fa,  nas condic6es estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

A licitacao realizar-se-a no local, na data e na hora indicados ro .Aviso de Licitaeao., pela Comissao de Especial de Licitagao
e em conformidade com o abaixo relacionado:
LLocal; Sala da Coordenaqao de Licitag6es e Contratos, sediada rna rodovla BR-316, S/N -KM 13 -centro -Marituba-Para,
cEpw.2Ooun.
DData:03deaaostode2018.
Lwio9:30hs

0 objeto da presente  Licitat}ao e a ContrataQao  de  empresa  especializada  para  prestagao  de  servigos  de  assessoria  para

reestruturaQao dos planos de carreira dos servidores municipais e dos profissionais do magisterio, bern como a elaboragao

dos planos para os servidores e profissionais das areas de satlde e da assistencia social do Municipio de Marituba. Estado

do Pa fa,  com regime de execugao por EMPRErTADA POR PRECO GLOBAL, EXECUCAO DE FORMA INDIRETA, nos termos da

Lei 8.666/93,  Lei Complementar 123/06, alterada pela  LC  147/2014 alterado pela Lei Complementar n°  155/2016 e Decreto Federal  n°

8.538/15.

Na  exeeuoao  dos  servi9os,  objeto  do  presente  Edital  devefa  ser  observado  de  modo  geral,  as  Especificac6es,Direthzes
e  as  Normas  Tednicas  vigentes  na  SEMAD,  e,   as  da  ABNT  e  aquelas  Complementares  e  particulares,   e  outras

pertinentes  aos serviaps em licitagao.

5.1  -As  despesas  decorTentes  dos  serviap§   contratados  com   base   na   presente  licitapac  correfac>  a  conta  da seguinte
dotagiv Ongamentaria 2018:
Ficha n° 141

Fonte de Recurso: 0.1.19 -Part. Rec.  Uniao (FPM.  ITR,  lcMS, desn)
Classificagao I nstitucional : 02.02.07 -Secretaria Mu nicipal de Administra9ao-SEMAD

Funcional programatica: 04.122.0002.2010 -Manutencao da SEMAD
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 -Serviaps de Consultoria
5.2 - 0 valor estimado para a execucao dos servlcos, objeto desta licitaeao 6 de R$ 406.266,67 (Quatrocentos e seis mil e
duzentos e sessenta e seis reajs e sessenta e sete centavos).
5.3 - 0 valor maximo  admitido  por proposta a serem  apresentadas pelas empresas  licitantes  nesta licitacao sera o  valor
ongado pelo Departamento de Compras.

6.1  -A presente licltacao roger-see pela Lei 8.666/93, Lei Complementar 123/06, alterada pela LC 147/2014 e pela Lei Complementar

n°  155/2016 e Deoreto Federal  n° 8.538/15.

6.2-EstaLicitapaofoiregulamentadaeautorizada pela Secretaria  Municipal  de  Administra?ao  atraves  da  Secretaria

Municipal  da AdministraQao  lnterina,  conforme   consta   do   processo   administrativo   de   n°    110518-01,  o edital
foi       devidamente       analisado       e      aprovado      pela      assessoria      Juridica      da      Ccordenagao      de      Licitac6es      e
Contratos, conforme parecer anexo ao processo.

A  presente  licitapao   obedecefa  ao  tipo  de  ntecnica  e  preoon,   conforme  pafagrafo   1°,   inciso   Ill,  do  artigo 45 da
Lei  n°  8.666/93  e  sua§  alterac6es  posteriores,  cujo valor mardmo adminitido e  de  R$  406.266,67  (Quatrocentos  e  seis  mil  e
duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
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8.1  -Para Assinar o Contrato

0 licitante vencedor devefa comparecer para prestar cau9ao,  a§sinar a contrato e retlrar o respectlvo lnstrumento
contratual dentro do prazo de 5 (cjnco) dias consecutivos contados   a   partir   da   notifica9a feita pela Comissac Especial
de Licitacao.

0  contrato  firmado  com   a  licitante  sera  publicado  no      Diario   Oficial   do  Estado   e   Diario   Oficial   da   Unlao,
na  forma do  Pafagrafo  Unico do Art.  61  da  Lei N° 8.666re3 de 21/06/93 e suas alterap6es psteriores.

8.2 -Para lnicio

0    prazo    contratual    sera    de    ate    final    do    exercicio    de     2018,     sendo    31     de    dezembro    de
2018,  contados em dias consecutivos a partjr da assinatura do mesmo.

8.3 -Prazo para exeougao dos serivaps
Prazo para inicio da prestagao dos servlaps sera de 10 (dez) dais, contados a partir do reoebimento pela contratada,

das ordens de serviaps encaminhadas pela Contratante;
8.2 -A Execu¢@o dos serviaps sera da seguinte forma:

8.2.1 -Para a etapa 1 -30 ITrinta) dias ap6s o recebjmento da ordem de serviap;
8.2.2 -Para a etapa 2 -30 ITrinta) dias ap6s o recebimento da ordem de serviap e conclusao da 1  etapa.
Os  serviaps  contratados  devefao  estar  exeoutados  e  concluidos, dentro do prazo de 12 (doze) meses contados do

recebimento da ordem de serviaps.
8.3 - Prorrogacao

8.3.1 -0 prazo podera ser  prorrogado, desde que sejam atendidos as exjgencias previstas no termo do convenio em
sua clausula segunda.

8.3.2   -   Atendido   as   exigencias   do   convenio,    podefa   §er   prorrogado,    em   conformidade   com   o   disposto
no Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e suas altera9des.
8.4 - Condigives para Recebimento dos Serviaps.
8.5 - 0 recebimento do(s)  serviap(s),  ap6s sua execucao e  conclusao,  obedecefa ao  disposto  nos Artigos  73 a 76 da Lei n°
8.666re3, de 21 .06.1993 e alterap6es posteriores.

9.1  -A  participaeao  na  presente  licitagao  se  efetivafa  mediante  a  apresentacao,  na  data,  hora  e  local  expressamente no
aviso de  Licitacao da   Documentacao  de   Habiljtagao,   da(s)   Proposta(s),  Tednica(s)  e de  preaps,  enderegadas a Comissao
Especial de Licitapao.

9.2  -Poderao  parfu.cipar  da   presente  licitagao  toda  e  qualquer  empresa  que  satisfaca  plenamente, todas as condi¢es

do presente edital e seus anexos.

9.2.1   -Poderao  participar  da  presente  licitacao  as  empresas,  incluindo  microempresas e empresas de pequeno

pc)rte, e  ajnda  pessoas  juri,dicas,  especializadas  no  ramo  objeto  desta  licjtacao, devendo ser legalmente constituida, atraves
de           seu            contrato           social           em           vigor,           devidamente           registrado           na           junta           comerdal,
e  ainda  satisfazer  todas  as  condieees  estabelecidas  neste  Edital, devidamente  cadastradas  na Ccordenapao de Hcttacao e
Contratos  da   Prefeitura de Mantuba-Pa.

9.2.2  -  Entende-se  por  devidamente  cadastrada  a  empresa  ou  firma  que  apresentar  c6pia autenticada do seu
certificado  de  cadasfro  atualjzado     junto     a  Ccordenapao  de  Licitacao  e  Conhatos  da  Prefeitura  MuniCipal  de  Marituba,
ou   que   atender   a   todas   as   condig6es   egtigidas   para   cadastramento ate   o   3°   (terceiro) dia que anterior a data do
recebimento  dos  envelopes  Documentacao  e  Propostas,  que  devefa  ser  comprovado  atravts, c6pia do CRC, observada
a nesseedria qualificagao para tal finalidade, devendo ssr anexado nos documentos de habilitagao.

9.2.2.1 - Cadastro:
9.2.2.1.1  Tomada  de  preaps  6  a  modalidade  de  licitagao  entre  interessados  devidamente  cadastrados  ou  que

atenderem a todas as condi96es exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propos-
tas,  observada a necessaria qualificacao,  conforme § 2: do art.  22,  da Lei  8.666/1993.

9.2.3 -  As microempresas ou empresas de pequeno porte deverao apresentar declaraoao e/ou Cehidao Expedida

pela Junta Comercial da Sede da Licitante, com data nao superior a 30 (trinta) dias comprovando seu enquadramento em
urn dos regimes,  para que possa ter o beneficio do tratamento diferenciado na presente Llcitagao na forma do disposto na

Lei Complementar n° 123/2006.

9.3 -A pahicipacao  na  Licitacao  implica  na  integral  e  incondicional  aceitacao  de todos  os  termos,  clausulas e  condie6es

deste edital e de seus anexos, bern como a observancia das normas Administrativa da SEMAD, ressalvado o dispositivo no

pafagrafo 3° do Art. 41, da Lei n° 8.666/93 e altera¢6es posteriores                                                                                                              /
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9.4 -  Nao  poderao  pandcipar direta  ou  indiretamente  da  Licita9ao  empresa  ou  firma  entre  cujos  diretores,  responsaveis
tecnicos ou s6cios figurem quem seja funcionarios, empregado ou ocupante de cargo comis§ionado na PREFEITURA MU-
NICIPAL  DE  MARITUBA.    .

9.5 -Em caso de anula¢ao do Edital, os licitantes terao direito ao recebimento da documentagao que acompanhou a res-

pectivas propostas, mediante requerimento ao (a) Presidente da Comissao Especial de Licitacao.
9.6 -Cons6rcio de empresas, sob nenhuma forma.

A  Licitante  devera  arcar  com  todos  os  custos  associados  a  preparagao  e  apresentapao  de  sua  documenfagao,

proposta tecnica e proposta de preap. A Prefeitura Municiapal de  Marituba,   em  nenhuma hipotese sera responsavel  por tais
oustos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou os resultados desta proposta tecnica e de preaps.

11.1  -0 licitante devefa examinar cuidadosamente todas as instrug6es,  quadros, documentacao  padrao,  exigencias,  de-
cretos, normas e especificag6es citadas neste Edital e em seu(s) anexo(s).
11.2 -Esclarecimentos sobre os documentos:

11.2.10s  interessados  poderao  solicitar ate a  quinto dia  tltil  anterior  a  data  de entrega  dos envelopes  de  docu-

mentagao de Habilita9ao,  Proposta(s) Tecnica(s) e de precos, quaisquer esclarecimentos e informag6es, atrates de comu-
nicagao a Comissao Especial de Licita9ao devera ser protocolado na Coordenagao de Licita96es e Contratos no hofario das

8h as 14h e o mesmo devefa entregar a CD contendo o documento assinado digitalmente pelo CNPJ da empresa.
11.2.2. Os esclarecimentos serao respondidos em ate 03 (tres) dias tlteis anteriores a data fixada para a abertura

da licitagao.

11.3 -Retifica9ao dos Dooumentos;

11.3.1.  Em qualquer   ocasiao,  antecendendo a data de entrega dos envelopes, a Comissao EspeCial de Licitap6es,

podefa  por qualquer motivo,  porsua  iniciativa ou  em  consequenCia de  respostas fomecidas  as  soljcitap6es de esclareCimento
modificar os  referidos  dooumentos  mediante  a  emissao de  uma  errata que  sefa  publicada em  orgao  oficjal,  exceto  quando
inquestionavelmente a alteraeao nao afetar a formula¢o e apresentapao da documentapao,  proposta Tecnica e proposta de

Preaps.
11.4 -Vlsando permitir aos licitantes prazos para levarem em conta a errata na preparagao da Documenta9ao de Habilita9ao
e  Proposta(s) T6cnica(s) e de Preaps a Comissao Especial de Llcitapao devefa porrogar a entrega das mesmas,  na forma da
lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteraQao nao afetar a formulagao das propostas (documentapao tdenica e preap).
11.5 -lmpugnapao do Edital observafa os termos do art. 41  da Lei n° 8.666re3:

11.5.1.  A impuguinacao  perante  a  Comissao  Especial  de  ucita¢o dos  termos  do edital,  por parte da(s)  licitante(s),

quanto a possiveis falhas ou  inregularidades que a viciariam, devefa se efetivar ate o segundo dia util   que anteceder a data
fixada para a licitapao, sob pena de decair do direito de o impugnar posteriormente tal impuguinacao devefa ser formalizada por

escrito  a  Presidente  da  Comissao  Especial  de  Licitagao,  onde  sera  processada  a  decisao  do  julgamento  da  impugnagao
Administrativa, sera notificada pela comissao aos interessados que adquiriram o edital, devera ser protocolado na Coordenacao
de  Licitac6es  e  Contratos  no  horario das  8h  as  14h  e a  mesmo devera  entregar o  CD  contendo o  documento  assinado
digitalmente pelo CNPJ da empresa.

11.5.2. Acolhido o  pedido  de jmpugna9ao contra a  Edital,  esclarecimentos ou  providencias solicitadas que deter-

minem alterag6es no ate convocatorio, §efa designada nova data para a realizacao do certame, nos termos da lei e a criterio
da admin istragao.

12.1.A documentagao  de  Habilitacao  devefa  ser  apresentada  em  1  (uma)  via,  em  urn Onico  envelope,  fechado,denominado
Envelope               n°               1.               Devefa               ser               enderapado               a               Comissao               Especial              de
Licita9ao,  jndicando  clara  evisivelmenteo  nome do  licitante,  o ndmero do envelope,  (Dooumentag5o de Hahilitapso),  o ndmero
do edltal,  o objeto da licitacao do Cadastro Nacional de Pessoas Jiiridicas CNPJ, a dooumentacao devefa ser apresenfada em
c6pia simples (as c6pias originais, fora do envelope para ser autenticada na hora do cehame pelo servidor responsavel),  ou por

qualquer processo de c6pia autenticada.
12.2 . A Proposta lecnica devefa ser apresentada em 01  (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante contendo linguagem
clara e objetiva sem erros, rasurasou entrelinhas em tlnico envelope, fechado,  Envelope n° 2 devefa ser enderegada a Comissao
Especial  de  Licitapao,  indicando  clara  e  visivelmente  o  nome  do  licitante o  numero  do  envelope  a titulagao  do  seu  conteudo

(PROPOSTA  TECNICA), o ntlmero do edital, o objeto da ljcitapao e o ntlmero do Cadasfro Nacional de Pessoas Juridica CNPJ;

ROD.  BR 316-S/N -Kin 13 -Centro -Marituba/PA -CEP: 67200-000
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assinada por Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (proourapao par insrfumento ptlblico).

12.3-Apropostadepregosdevefaserapresentadaemo1(uma)via,impressaempapeltimbradodalicitantecontendolingagem

clara e objetiva sem erros, rasuras e entrelinhas, em envelope fechada, denominado envelope n° 3 e enderegada a Comissao
Especial  de  Licitapao,  indicando  clara e  visivelmente  o  nome  do  licitante  o  numero  do  envelope  a titulapao  do  seu  conteudo

(PROPOSTA DE PRECO), o ntimero do edital, o objeto da licitacao eo numero do Cadasto Nacional de Pessoas Juridica CNPJ;
assinada par Diretor(es), ou por pessoa legalmente habilitada (procura9ao por insfumento ptlblico).
12.4  -Todos  o§  volumes  deverao  ser  apresentados  preferencialmente  em  formato  A4,  encademado,  com  todas  as  folhas
rubricadas e numeradas em ordem crescente , apresentando ao final urn termo de encerramento, declarando o n° de folhas que o
compdem, devendo center na capa a titulaQao do contetldo, o nome do licitante, o ndmero do Edital e objeto da licita9ao.

12.5 -Os licitaiites deverao apresenfar os documentos estrhamente necessano, em original ou por qualquer processo de edpia
autenticada ou publicaQao em orgao da imprensa Ofctal, perfeitamente leglveis evitando duplicidade e a inclusao de dooumentos

superfluos ou dispensaveis.

12.6-Todos   os   volumes   deverao   confer   indice   com   a   discriminapao   de   cada   documento   e   indicagao   de   suas
respectivas folhas, obedecida a seqoencta das solicitag6es deste Edifal.

13.1  -Os documentos de habilitacao deverao ser apresentados em uma driea via, em envelope lacrado identificado como
ntlmero 1, o ntlmero do Cadastro Nacional de  Pessoa Juridica - CNPJ,  devendo center a documentagao a seguir listada,
sob pena de inabilitagiv na lreitagat).

132 -Habilitacao Juridica

dy  C6pia da(s)  C6dula(s) de identidade do(s) responsavel(is)  legal(is) da empresa;
b)  C6pia do Registro Comercial,  no caso de empresa individual;

c)  C6pia  do  Ate  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  sdeial  em  vigor e suas alterae6es ou consolidada acompanhada do ate
coconstituitro,  devidamente  registrado,  em  se  tratando  desociedades  comercfals  e,   no  caso  de  sociedade  pot  a96es,   aco
mpanhado  de  documento  de  eleigao  de  seus administradores;
d|  C6pla da  lnscrig5o do  ate  constituti\ro,  ro caso de  sociedades civis,  acompanhada de  prova de diretoria  em exeroicio.
e)  Prcouragao  par  instrumento  pdblico,  comprovando  a  delegapao  de  poderes  para  assinatura  e  rubrica  dos dooumentos
integrantes da habilitapao e propostas, quando estas nao forem assinadas pelos sous s6cios ou diretores;

f) lermo de compromisso pllblico de constituigao dos consoroiados, se for o case.
133 . Reqularidade Fiscal
13.3.1.  Inscrigao no Cadastro  Naclonal de Pessoas Juridicas (CNPJ);

13.3.2.  Inscrigao Estadual  lflc);

13.3.3. Alvara de funcionamento  do domicilio ou  sede do licitante e pertinente ao seu  ramo de atividade e compativel com
o opeto contratual;
13.3.4.  Certidao negativa de d6bitos Estaduars ITributaria e nto Tributaria);

13.3,5.  Certidao de D6bitos Negativos  Municipais,  do domicilio ou sede do licitante;
13.3.6.  Certidao de regularidade  para com a fazenda Federal e Uniao (certidao de tributos federais e dMda ativa da uniao)
com abrangencia de todos os cfeditos tributarios federals administrados pela RFB E PGFN;
13.3 7.  Prova de regularidade relativa ac FGTS, demonstrando situaeao regular no cumprimento dos encargos sociais ins-
titu idos par Left

13.3.8.   Certidao NegatIva de  Debitos Trabalhistas.

13.4 -Quamcagiv T6cnica
13.4.1. Atestado(s) de Capacidade Tecnica expedidos por 6rgaos pdblicos, preferencialmente em papel timbrado, compro-
vando que a licitante tenha prestado serviaps de pngjetos sociais, com enfase em desenvoivrmento e participa¢ao comunL
taria,  similar e de  complexidade  tecnol6gica e  operactonal  equi\ralente  ou  superior ao opjeto desta  licitaeao,  devidamente
datada e do 6rgao expedidora.

13.5 -Qualificagao econ6micoiinanceira

dy As empresas devefao apresentar o balanap pathmonfal  e demonstrap6es confabels do dltimo exercicio scolal, ja exigiveis
e apresentadas na forma da  legislapao  em  vigor,  que  comprovem  a  boa  situacao  financeira  da empresa, acompanhada
do termo de abertura e encerramento e Certidao de Regularidade do Contador dentro do prazo do balanco ou em vigencia,
vedada  a  sua  substituigao  por  balancetes  ou  balaneos  provis6rios,  podendo ser   atualizados   por   indices   oficiais   (lGP-
Dn  quando  encerrados  ha  mais  de  3 (tes) meses da data de apresentapao da proposta.
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seguir;                                                                                                            ,

13.5.1.  indice Liquidez Geral  (lLG)  nao infemor a 1,0 (urn inteiro), obtida pela f6rmula:

LG=l-?:--+-5-L-:--„
I    PC+ELP

13,5"indiceLiquidezcorrente(ILO)nibinferioral,0(uminteiro),obtidapelaformula:
AC

ILc = -----  21,o
1PC

I

I

13.5.1.2.indicedeEndMdamentoGepr8l{l::}naosuperiorao,50(cinquentad6cimos),obtidapelaformula

lEG =1 ---------------  < 0,50
'AT

OBS: 0§ fatore§ constantes das f6i.mulas acima Serao extraidos do balanco patrimonial exigido no item 13.5
deste Edital, ondo:
AC -Ativo circulante                                                                     I

RLP - Realizavel em Longo Prazo
PC -Passivo circulante                                                           I
ELP -Exigivel em  Longo  Prazo
AT -Ativo Total                                                                                   I

b.1-Demonstratlvo da capacidade econ6mico -finanbeira da empresa,  mediante o preenchimento do Quadro 04 (assinado).
c)  Nao sera habilitada a empresa ouios Indices  ILG,  ILO forem infenores a 1,0 (urn).

d)  A  documenfacao  necessaria  para  a  comprovapao  da  Capacidade  Economico-Financeira  do  licltante  sera constitu(da

pelas demonstra96es confabeis  constantes  do  Balinap  Patnmonial,  referido  ao  dltimo  exercicto encerrado, acompanhadas
da publicagao

em Ditto Oficial do balanap referente ao exercicio encerrado,  quando se tratar de Sociedade An6nima.
e)   0§   valores  financelros   acima   referidos   poderio   ser   atualizados   para   a   data   da   licitaQao   pelo   indice   Ofcial  (lGP-
Dl), devendo,
nestecasoserapresentadaarespectivamem6riad¢caloulo.

f)  Sociedade criada  no exercicio em curso:  fotoedpla do  Balanap de Abertura,  devidamente  registrado ou  autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante.   I

g)  Sociedades  por  cola  de  responsabilidade  limi|ada  (LTDA):  par fotoedpia  do  livro  Diario,  inclusive  com  os  Termos  de
Abertura e de                                                                     ,
Encerramento,  devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao equiva-

lente ou  por                                                                                   I

fotocdpia do  Balanap  e  das  Demonstrac6es  Con[abeis  devidamente  registrados ou  autentlcados  na  Junta  Comercial  da
sede ou do                  domicilio da licitante.

h)   As empresas  obrigadas a  utilizar a  ECD  (Esclituragao  Contabil  Digital)  terao  a obrigatoriedade  de  apresentar seu  ba-

lanap contabil  ate a  dltimo dia do  mss de  maio d

ECD sera transmitida anualmente ao Sped ate o

refira a e§crituragao. (Redaeao dada pela lnstr

i)  Certidao  negativa  de  falencia  ou  concordafa

i,t:::::ag:'t|`:od:easn:-ec::|od::°a:oq::gsu:n::fi:::ne::::::ad9aan°o#u:°s:
u:#e

valor igual ou

superior  aos  valores  discriminados  na  alinea  i.

Normativa RFB n° 1594,  de 01  de dezembro de 2015).

dida  pelo  distribuidor da  sede  da  pessoa juridica,   caso,   a  certidao
nao  apresente  prazo  de  vigencia,  sera  cpnsiderado  o  prazo  de  90  (noventa)  dias.

j)   0  Iicitante  devefa  comprovar,   no  dia  da  apreientacao  da(s)   proposta(s),  possuir  capital  scoial  integralizado minimo de
\,o'^r i^' 'al  ^' I

ba ra  fins  de  comprovagao,  o llcitante devefa apresentar certidao slmplificada

atualizada.

0 capital  social  podera  ser atualizado  para  a data daapresentapao da Proposta, atrav6s de indices oficiais, na forma da Lei,
ou  seja,  lGP-Dl.                                                                            I

13.6 -Carta da  Empresa Licitante:

RI0D&R3T6-S|N-Knd,,T3-CerfuTo-Marrfuba|PA-CEP6]20anoop(p



po-r-i;;tmu-in-e-n7t6'p-a-b-li-ed),-inin-p-rot;nd6-a-delegacao¢epoderesbarafaze-16e'inn6medaeripresa,claramente`afirmad6,e
apresentar declarap6es abaixo:
a)    que executafa o(s) servioo(s) de acordo com as especificaQoes e as Normas Tecnicas, as da ABNT, aquelas complementares e

particulares, e outras pertinentes aos servipos em licitacao que tomou conhecimento de todas as
b)    informap6es  e  das  condj96es  locais  para  o  curriprimento  das  obrigacoes,  objeto da  licitacao  e  obteve  os  dooumentos
necessarios a formulagao da proposta.                               I
c)  que executafa o(s) servlap(s) de acordo com o(s) pnazo(s)  estabeleddo(s) no Edital;

d)   declara,   nos  termos  da   Lei   que  nao   possui   em   seu   quadro  empregado  menor  de   18   anos  em   trabalho noturno,
insalubre ou  perigoso.  Declara ainda,  nao  possuir empregado  menor de  16 anos,  tudo em conformidade como disposto  no
inciso vdo art.  27 da Lei n° 8.666/93;                                I

e) Declara9ao de que NAO possui em seu quadro deipessoal servidor ptlblico do Poder Executivo e/ou Legislativo Mumcipal
exercendo  fun96es  tecnicas,  comerciais,  de  getenqia,  administracao  ou  tomada  de  decisao,  (inciso  Ill,  do  art 9°  da  Lei
8666/93);

f)  que  se  compromete  a  estar  instalado  e  pro
partjr da data da Ordem de Serviaps, sob pena
g) que se obriga a declarar, sob as penalidades
h)  Declaraeao de empregabilidade

(  ) possui em seu quadro de empregado§

ICIPAL  DE  MARITUBA-PA
PLANEJAMENTO E GEST^O -SEPLAN
LICITAC6ES E CONTRATOS
assinada por diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procu ragao

)  inicio  dos  serviaps  no  prazo  matmo  de  10  (dez)  dias corridos a
Jragao da hip6tese disposta no inciso  lv do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;

superveniencia de fate impeditivo da licitagao.

especiais:
5% de pessoas portadoras de necessidades especiais,

i:}ae:ci:;si°£o:u::#j!°aqn;°:i:rt:,:in::#;P:e:g:i:e:;#;i::o:s:Fgs:i;£::a::;8;(:E°:,sEp°eo°sp:;s:;:a:rt8b2P#b!':lids:gee::I:1::t:::d:a:d8::
Estado do Para (EC n° 0042/2008,  publicada em  11.06.2008)

A proposta teonica devefa ser apresentada individualmente,  assinada por Diretor(es) ou  S6cios, ou por pessoa legalmente
habilifada (proourapao  por  instrumento pdblico),  com capa  preferencialmente  na cor amarela em  envelope  lacrado,  identificado
com o  ndmero 01  (uma)  via impressa em  papel  timbrado da empresa,  em  ljnguagem  clara e objetiva,  sem  erTos,  rasuras ou
entrelinhas,  devendo  atender as condic6es contidaq neste  edital  e seu  anexos,  sua elaboracao devefa  apresentar a seguinte
dispesicao.                                                                                       I

10.1. 0 julgamento das propostas sera objetivo e e,in conformidade com a modalldade de licitapao pertinente do tipo tecnica
e Preap.10.1.1.0 criterio de avaliacao final da pontuacao !efa realizado conforme a tabela a segui

Criterios a serem pontuado§ lNDICE MAXIMO
II

Tecnica 160%I

Preap 140%

I

Total I 1 00%

10.1.2.ALicitantecomamaiorpontua9aoobtidariasomadoscriteriosdeavalla9aotecnicvencedora.a e de preoo sera considerada a

10.2.  EXPERIENCIA DA LICITANTE                           I

10.2.1.  Para criterio de  avaliagao serao considelados os  atestados de capacidade tecnica da I.icitante -nao se admitindo
atestados de serviaps inacabados -datilografadds ou  impressos por computador.  Os Alestados deverao ser apresentados
sem rasuras ou entrelinhas dos servicos realizados, contendo, no minimo, as §eguintes informa96es:

a.       Identificagao da(s) pessoa(s) juridica(s) atestante(s);

b.      Descricao e finalidade dos servigos pr¢stados;
c.       Periodo durante o qual o servi¢o foi prfstado;
d.      Prazo de execugao dos servigos (dia§(meses) ou carga hofaria do contrato;
a. Data de emissao, nome e cargo do signqtario.

10.2.1.1.ParaosatestadosreferentesarealizaQPodeconsultoriae/ouassessoriaparadiagn6sticodeimpactoestrutural
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO  I GEST^O -SEPLAN

COORDENAC^O DE  LICITAC6ES  E CONTRATOS
e or  amentario da carreira do maqisterio.

Dura§ao dos servi§os Pontua9ao Atribuida

A partir de  300  (trezentas)  ate  349  (trezentas  e  quarenta e  nove)  horas  ou  90  (no- 01  (urn)  ponto
venta) ate 104 (cento e quatro) dias.

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) ate 399 (trezentas e noventa e nove) horas ou 02 (dois) pontos
105 (cento e cinco) ate 119 (cento e dezenove) dias.

A partir de 400 (quatrocentas) ate 499 (quatrocentas e noventa e move) horas ou 120 03 (ties) pontos
(cento e vinte) at6149 (cento e quarenta e nove) dias.
A  partir  de  500  (quinhentas)  ate  599  (quinhentas  e  noventa  e  nove)  horas  ou  150 04 (quatro) pontos
(cento e cinquenta) ate 179 (cento e setenta e nove) dias.

A pandr de 600 (seiscentas) horas ou  180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco) pontos

10 212   Para os atestados apresentados referentes a realiza9ao de consultoria em ree struturapao da carreira do magiste

rio, acompanhada de proje§ao de impacto financeiro relativo a arrecadagao ou receita do 6rgao:

Duragao dos servicos PontuacaoAtribuida

A partir de  300  (trezentas)  ate  349  (trezentas e quarenta e  nove)  horas  ou  90  (no- 01  (urn) ponto
venta) ate  104 (cento e ciuatro) dias.

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) ate 399 (trezentas e noventa e nove) horas ou 02 (dois)  pontos
105 (cento e cinco) ate  119 (cento e dezenove) dias.

A pahir de 400 (quatrocentas) ate 499 (quatrocentas e noventa e nove) horas ou  120 03 (ties) pontos
(cento e vinte) ate  149 (cento e ciuarenta e nove) dias.
A pamr  de  500  (quinhentas)  ate  599  (quinhentas e  noventa  e  nove)  horas  ou  150

04 (quatro) pantos
(cento                  e                  ci nquenta)                  ate                  179                  (cento                  e
setenta e nove) dias.

A partir de 600 (seiscentas)  horas ou  180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco)  pontos

10.3.  A  Pontuagao  Tecnica  da(s)  ucitante  (PTL)  sera  obtida  pela  soma  simples  dos  atestados  apresentados  pela(s)
mesma(s).
10.4. A empresa licitante devera apresentar, Atestado(s) de Capacidade T6cnica,  que devefa (ao) ser emitido(s) pctr enti-
dades de direito ptiblico ou privado, que comprovem experiencia da empresa licitante na prestagao de servigos de consul-
toria em administrac6es poblicas nas areas de construoao ou reestmutura9ao de Planos de Carreiras dos Profissionais e/ou
Servidores  Pdbl icos;
10.5. A empresa licitante devera apresentar Quadro de Profissionajs para participar dos servicos descritos no objeto com-

posto por:
10.5.1.  Urn advogado, com  registro junto a uma Seccional da Ordem dos Advogados do  Brasil;
10.5.2.  Urn profissional com formacao na area de Recursos  Humanos;

10.5.3.  Urn bacharel em Ciencias Contabeis com registro junta a urn Conselho Regional de Contabilidade;
10.5.4.  Urn bacharel em Administracao com registro junto a urn Conselho  Regional de Administra?ao.
10.6. A empresa licitante devera apresentar declarapao de cada profissional acima listado com anuencia de sua participagao
nos serviaps, objeto deste termo.
10.7. A empresa interessada devefa atender as previs6es deste Termo, em especifico demonstrar capacidade tecnica me-
diante comprovacao de servieos ja realizados.
10.7.1. Alem dos demais documentos exjgidos em  Edital,1  (urn)  atestado de capacidade tecnica referente a realjzaeao do
trabalho de elaboragao de Plano de CaITeira e/ou de Plano de Cargos e Salarios ou reestruturagao de carreira de quadro
de pessoal.
10.7.2. -Documentos obrigatorios do licltante para classifica9ao (Env.  02):

10.7.2.1. A16m dos demais documentos exigidos em  edital,  diploma de curso de gradua9ao superior reconhecido  pelo  Mi-
nisterio da  Educagao de todos os  integrantes que irao compor a equipe t6cnica do licitante.
10.7.2.2.  Documento  de  lnscrieao  no  respectlvo  Conselho  Profissional  ou  equivalente,  se  houver de  todos os  integrantes

que irao compor a equipe tecnica do licitante.
10.7.2.3.  Declaracao de composigao da equipe tecnica, conforme modelo do anexo  11 do termo de Refetencia.
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6ES E CONTRATOSCOORDENA DE  LICITA

Preaps   devefa   ser   apresentada   indivldualmente,   em   capa   preferencialmente   de   car   vemelha,
assinada  por diretor(es),  da  licifante,  ou  pessoa  legalmente  habilitada  (procurapao  por  instrumento  ptiblico),  em  envelope(s)
lacrado(s)  identificado  (s)  com  o  N°  03,  em  01  (uma)  via  impressa  em  papel  timbrado  da  proponente.  em  linguagem  clara  e
objetiva, sem erros, rasuras ou entrellnhas, contendo os elementos a seguir relacioados:

a)      Carta  Proposta  assinada  por  Diretor(es)  ou  s6cios,  ou  pessoa  legalmente habilitada,  em  papel  timbrado,  identifi-
cando os servigos que a Empresa esta concorrendo,  o ntlmero do  Edital, o prazo de execucao e o preeo global

proposto para os servi9os, em algarismo por extenso, em reais,  esclarecendo que se refere ao mss de apresen-
tagao da Proposta;

15.1  -A   Proposta   de

ITEM UN'D. QUANT. DEscRieAO VALOR TOTAL

1 Serviap 1

Contrata9ao de  Empresa  Especializada para Presfagao de Ser-

RS xxxxxxxx
vicos de Assessoria para Reestrutura9ao dos Planos de Carreira
dos Servidores Municipais e dos Profissionais do Magisterio, bern
como  a  Elaboracao  dos  Planos  para os  Servidores e  Profissio-
nais das Areas da satlde e da Assistencia social do Municipio de
Marituba,  Estado do  Pafa.

15.2 - Validade das Propostas:

15.3 -As  propostas  devefao  permanecer  validas  e  em  condig6es  de  aceitap5o  por  urn  periodo  de  60  (sessenta)  dias
corridos,
contados da data da entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos se
o desejarem.
15.4 -As  Propostas  que atenderem  em  sua essencia aos  requisitos do  Edital  sefao  verificadas quanto  a discrepancia entre
valores grafados em algarismos e por extenso prevalecendo o valor por extenso.
15.5  -Serao  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  pngos  unitarios  cujos  valores  de  maedcobra estejap
inferiores aos pisos salariajs normativos de categoria correspondente, fiixados per maorde®bra estejan  inferiores aos pisos
sa]arials nomativos da categoria correspendente, fixados  por Dissldio Co[etivo, acordou ou conveng6es coletiva§ de trabalho
do Municipio onde ocorTeha a serviap.
15.6 -Serao desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitarios e/ou  global,  superiores ao limite estabeleeido,
tendo-se como limite estabelecido o orcamento estimado do serviap, ou ainda com preaps unitarios ou global manifesfamente,
inexequiveis, assim considerados aqueles que nao atenderem ao Art. 44, § 3° da Lei n° 8.666/1993. Devefa ser observado o
disposto no art. 48 da Lei Federal n° 8.666/1993, em especial ou seu § 1 a para apuragao da§ propostas com preaps inexeqoiveis.

1::i:E°TSASpeArviF?SARri#sdE°Sseraorealizadosconformeespecificadosabaixo:
16.2.1. Analise e detalhamento das legisla96es municipais,  em especificas as Leis mos  189,190/2007 e 384/2017;

16.2.2. Produ9ao de relat6rio com diagn6stieo estrutural e orpementario-financeiro da situa9ao atual de despesa com pes-
soal e projegao para os ptoximos oito anos diante da situa9ao atual;
16.3.  Reuni6es com administra9ao municipal e depois com representantes dos servidores municipais respeitando a divisao

pelas areas do magisterio, da satlde, da assistencia social e do quadro geral composto pelos demais servidores, para ouvir
as demandas e apresentar a situagao atual de despesa com pessoal e projecao para os oito prdximos anos;
16.3.1. Analise detalhada do impacto das previs6es existentes no municipio e das recomendae6es judicial sobre a evolugao
salarial de todos os servldores municipais;
16.3.2.  Reuni6es com representantes da administragao municipal designados para a discussao da materia;
16.3.3.  Reuniao com vereadores, se houver necessidade,  para apresentacao dos relat6rios e a situagao atual de despesa
com pessoal para os pfoximos oito anos mantidas as condig6es atuais;
Obs.:  Durante  esta  etapa  deverao  ser  realizadas,  pelo  menos,  cjnco  reuni6es  previamente  definidas  pela  Secretaria
Municipal de Administragao.

16.4. ETAPA 2 - RELAT6RIOS



PREF:EITURA  MUNICIPAL DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO E GEST^O -SEPLAN

COORDENAcfio DE LICITAC6ES E CONTRATOS
16.4.1.  Elaborapao  de  uma  proposta  de  estrutura  para  os  quatro  planos  de  carreira:  do  magi§terio,  do  quadro  geral  do
municipio, da satide e da assistencia social;
16.4.2.  Reuni6es com  administraeao municipal e depois com  representantes dos servldores  municipais  respeitando a divi-
sao pelas quatro areas, para ouvir as demandas e apresentar a situagao atual de despesa com pessoal e projegao para os
oito pr6ximos anos;
16.4.3.  Slmulag6es,  em tempo real durante as reuni6es, de impacto financeiro para os pfoximos oito anos das  propostas
apresentadas com os representantes da administragao e, depois, com os representantes dos quatro setores, considerando
a evolugao das Receita Corrente  Liquida,  da despesa com  pessoal  na administra9ao municipal e,  no caso do magisterio,
cruzando com as informag6es de evolu¢ao da receita do Fundo de Manutengao e Desenvolvimento da Educacao Basica e
de Valorizagao dos Profissionais da Educagao -Fundeb;
16.4.4.  Elaborar e  apresentar relat6rio  com  situacao  atual  e  seu  impacto  financeiro,  bern como das  propostas definidas
considerando a evolueao nos pfoxlmos oito anos;
16.4.5.  Elaborar  relatorio  individual  da  evolucao  salarial  de  cada  servidor municipal  efetivo  e  dos que forem conoursados

nos pr6ximos anos frente aos novos quatro planos de carreira;
16.4.6. Elaborar e apresentar sugestao de reestruturagao dos Planos de Carreira do Magist6rio, do Quadro Geral de Servi-
dores, dos Servidores e Profissionais da Sadde e dos Servidores e Profissionais da Assistencia Social;
16.4.7.  Elaborar os anexos necessarios para os planos de carreira;
16.4.8.  Elaborar Lei  Municipal estabelecendo Regime Diferenciado de Contratapao por tempo determinado;
16.4.9.  Elaborar e  apresentar relat6rio final  do  impacto financeiro  dos  Planos  de Carreira,  ao  longo dos pr6ximos 08 (oito)
anos, com proje96es de variagao salarial de cada profissional, ao longo deste periodo;
16.4.10.  Relatorio para enquadramento dos servidores nos novos planos de carreira;
Obs.:  Durante  esta  etapa  deverao  ser  realizadas,  no  minimo,  quatro  reuni6es  previamente  definidas  pela  Secretaria
Municipal de Administra9ao.

17.1. Tcidos os trabalhos devefao ser realizados com  interaeao entre a CONTRATADA e Equipe Tecnica designada pela

CONTRATANTE, que farao o acompanhamento dos trabalhos, incluindo a realiza9ao de reunides internas para a avaliaeao
da evolugao do projeto.
17.2.  A execucao dos servigos se clara em  reuni6es  presenciais, em  conformidade com  o  Plano de Trabalho descrito  no
Item 5 deste Termo de Refetencia, os quais serao previamente aprovados pela CONTRATANTE;
17.3.  Todas as despesas  referentes a  prestagao dos serviaps do referido objeto deverao ocorTer por conta da CONTRA-
TADA.

18.1-Osenve[opesdoslicifantesseraoabertosemtressesscespublicasainicjar,aprimeirdelas,imediatamenteap6sotermino

doprazodeentregadosmesmos.Assess6esseraorealizadasnolocalconstantedoAvisodeLicitagaoedoitem2desteEdital,
com a patcipapao dos membros da Comissao Especial de Licitagao, representantes de cada licitante e demais pessoas que se
interessarem.
18.2 - Poderao estar presentes mais de urn representante de cada licitante, pofem apenas urn unico pandcipafa de cada sessao.
Nestas sess6es  as  empre§as  licitantes  deverao  ser  apresentadas  por  urn  dos  Diretores/S6cios  ou  Procuradores,  estes,
munidos das respectlvas procurac6es por instrumento ptlblico. Demais interessados poderao assistir as sess6es desde que
nao tumultuem o procedimento.

18.3  Na  primeira  sessao  sera  recebido  o(s)  dooumento(s)  de  (procuracao)  que  da  poderes  ao  pohador  pararepresentar

a licitante na licitapao e entregar no envelope 1 .

18.4 -Os envelopes contendo os dooumentos relativos a habilitacao serao abertos,  na presence dos interessados, pela Co-
missao de Licitagao, que  fafa a  confetencia  e  clara  vista da  dooumentacao,  a qual  devefa ser  rubricada pelos membros da
Comissao      de      Licita¢o      e         representantes         legais        das         licitantes        presentes,         nao         podendo         o
representante assinar por mais de uma empresa.
18.4.1  -Adocumentacao sera apreCiada pela Comissao Especial de Hcitagao, em conformidade com as exigencias de§te Edital
e  seu(s)  anexo(s)  visando  a  habilitacao  das  empresas  licitantes.  As  llcitantes  que  deixarem  de  apresentar  qilaisquer  dos
documentos exjgidos no envelope "Dooumentapao de Habilitacao",  ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido  no
edital           ou           com           irregularidades,           serao           inabilitados,           nao           se           admitindo           complementacao

posterior,

//``
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18.5   Ap6s a fase de  habilitacao,  nao cabe desistencia de proposta,  salvo por motivo justo deconente de fate superveniente
devidamente relatado em Ala e aceito pela Comissao de Licita9ao.
18.6 -Numa segunda sessao, cuja data sera marcada pela Comissao, apds divulgado o resultado da habilitacao, os envelopes
feehado§ contendo as   Propostas   Tecnicas   e   de   Precos   serao   devolvidos   aos   licitantes   nao habilitandos, desde que
transcorrido o prazo sem interposicao  de  recurso,  ou  tenha  havido  desistencla  expressa, ou ap6s o julgamento dos recurso
interpostos.

18 7 -Nesta mesma sessao,  poderao ser abertas as Propostas Tecnicas dos licitantes habilitados, as quais serao rubricadas

pelos
membros da Comissao de LicitaQao e pelos representantes dos licitantes.
18.8 -Numa terceira  sessao,  cuja data  sera  marcada pela  Comissao,  ap6s divulgado  o resultado da  analise  das Propostas
T6cnicas,
serao   devolvidos   os   envelopes   lacrados   contendo   as   Propostas   de   Preaps   aos   licitantes desclassificados,  desde que
transcorrido

o  prazo  sem  interposicao de  recursos,  ou  tenha  havido  desistencia expressa, ou apds ojulgamento dos recursos interpostos.
18.9    -    Nesta    sessao    poderao    ser    abertos    os    envelopes    contendo    as    Propostas    de    Preaps    dos    licitantes
classificados. Os
valores das propostas serao lidos em voz alta e as propostas serao rubricadas pelos membros da Comissao de  Licitagao e

pelos representantes dos licitantes.
18.10    -    Serao    lavradas    AIas    das    sess6es    acjma    referidas,    e    assinadas    pela  Comissao  de   Licitapao  e  pelos
representantes dos licitantes.

18.11   -Ap6s  a  aberfura   publica  da  Documentapao,   Propostas  T6cnicas  e   Proposta  de   Preaps,   nao  seraofornecidas
aos  llcitantes  ou  quaisquer outras  pessoas  nao  oficialmente  relacionadas  ao  processo  licifatorio,  quaisquer informac6e§
referentes a analise,  esclarecimentos,  avaliaoao  e compara¢o das  Propostas,  bern como as recomendae6es sobre a adju-
dicacao do Contrato,  antes do aviso oficial do resultado da licitagao.
18.12   -   Qualquer   tentativa   de   urn   licitante   em   influenciar   a   Comissao   de   Licitapao   quanta   ao  processo  de  exame,

esclareclmentos, avaliapao  e  comparacao  de  propostas  e  na  tomada  de  decis6es  para  a adjudicagao de qualquerservico§,

podem resultar na rejeigao de sua Proposta.
18.13  -E  facultada  a  Comissao  ou  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  desta  ucitacao,   a  promogao  de diligencia
destinada a
esclarecer  ou  a  complementar  a  instrugao  do  processo,  vedada  a  inclusao  posterior  de documento ou informapao que
deveria constar originalmente da proposta.

18.14  -Sera  inabilitada  ou  desclassificada  a  Empresa  que  deixar  de  apresentar  qualquer  documento  exigido neste Edital
e seu)s) anexo (s).

19.1  - 0 re§ultado de cada fase da licitagao sera publicado no Dialio Oficial do Estado ou, se presentes todos os representantes
das
lieitantes  no  ate  em  que  foi  adotada  a  decisao,  comunicado  dirctamente  aos  interessados  e lavrado em aha.  0 resultado

final contendo  as   notas   finals   e   os   valores   das   proposfas   serao   publicados   na  lmprensa  Oficial.  Estas  publica96es  ou
comunicac6es constituirao-os avisos dos resultados dos julgamentos das documentacoes e propostas.
19.2 -Das decis6es e atos da Comissao de Lieitagao as partes poderao interpor os recursos previstos  na  Lei  n° 8.666/1993.
19.3  .   No caso de interposi¢ao de recurso, o mesmo devefa ser dirigido a autoridade que proferiu  a decisao,  no prazo de
05  (cinco)  dias  tlteis  a  contar da  intimagao  do  ate  ou  da  lavratura  da  ata,  devendo  ser  protocolado  nos  dias  de  efetivo
expediente  no 6rgao,  no  Protocolo da  Prefeitura  Municipal  de  Mantuba,  no  horario de  08  as  14  horas,  sito  a  Rodovia  BR
316,  s/n,  kin 13,  Centro,  Marituba/PA,  CEP 67200-000, concedido o mesmo prazo para aos demais licitantes que poderao
impugna-lo;  (art.109, da Lei 8666/93).

19.4 -A manifestagao do licitante da intencao de interpor recurso no final da sessao,  com registro em  ata da sintese das
suas raz6es,  alem de juntar memoriais no prazo acima, e devera apresenta-lo em midia gravada, e assinado digitalmente.
0 mesmo se diga em relacao as contrarraz6es.
19.5  -0  resultado  da  licitapao  sera  submetido  a  Adjudicagao  e  homologaQao  pela  SEMAD.

20.1   -ASEMAD adjudjcafa  o  contrato  ao  licitante  cuja  proposta  atender  em  sua  essencia  aos  requisitos  do  p
Edital e seu(s) anexo(s). z`
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20 2 -A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro

do  prazo previsto no  Item  8.1,  caracterizara o descumprimento total  da obrigapao assumida   sujeitando-o as penalidades

previstas na Lei 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, neste caso, a Comissao Especial de licitagao, podera convocar os
licitantes remanescente, na ordem de classificacao para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condig6es propostas pelo 1°
classlficado.

20.3  -  A contratapao  dos  trabalhos  objeto  da  presente  licitacao  reger-seLa  e  formalizar-se-a  nos  termos  previstos pela Lei
8.666, de 21.06.93 e suas alterag6es.
20.4   -A  SEMAD   se   reserva  o  direito  de  revogar  o   procedimento   licitat6rio  e  rejeitar  todas  as  propostas  a qualquer
momento  antecedendo  a  assinatura  do   contrato,   por   raz6es   de   interesse   ptlblico   decorrente   de   fato  superveniente,
devidamente      comprovado,      ou      de      anula-lo       por      ilegalidade,       sem       que       aos      licitantes       caiba      qualquer
direito a indenizagao ou  ressarcimento.
20.5 -A rescisao do contrato obedecefa as disposictes previstas mos arfugos 78 e 79 da Lei n° 8.666re3.

I;i I  L  jHia  ±5Ein'±i  I  HmENZL  Ej=REi±  M  m=rneun  ]ir=5]REi  Hm±ITITg  FE  H'H`  |BITRE  ]m  E±TItN|  rB  mRldi  L=SHg  ?  ]Em=  mE?I§H

sob pena de decajr o direito da contratapao.
21.2 -A caucao iniclal  sera reforpeda durante a execucao dos serviaps contratados,  de forma a totallzar sempre 50/a(cinco)

por cento do valor vigente do contrato (preaps iniciais mas reajustea se houver), ate o limite de 10°/a (dez par cento).
21.3 -A garantla e seus refoxps poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) cau9ao em dinheiro ou  titulo da divida pdblica;

b) seguro garantia;

c) carta de fianga bancaria.

21.4  -No  caso  de fianca  bancaria,  esta  devefa  ser,  a  criterio  do  llcltante,  fornecida  por  urn  banco  [ocalizado  no Brasil,  pelo

prazo da duracao do contrato, devendo  a  contratada  providenciar  §ua  prorrogagao,  independente de notlficagao da SEMAD
21.5  -No  caso  da  opgao  pelo  seguro  garantia  a  mesmo  sera  feito  mediante  entrega  da  competente  apdliceemitida por
entidade em funcionamento no Pals, e em nome da SEMAD, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duraeao
do contrato, devendo  a contratada  providenclar sua  prorroga¢o,  por toda  a duracao  do contrato, independente de notifica-

cao da SEMAD, sob pena de independente de notificagao da SEMAD, sob pensa de rescisao contratual.
21.6 - No caso de opgao  pelo Titulo da Divida  Publica,  este devefa estar acompanhado de laiido de avaliagao da Secretaria
do Tesouro
Nacional,  no qual esta informara sobre a exeqdibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizaQao, condigives de resgate.
21.7 - No caso de opcao par caugao em dinheiro, o interessado devera depositar na seguinte conta bancaria Agencia: 4132-
7, Conta Corrente:  15.889-5,  Banco: Banco do Brasil. Quaisquer informa96es ou esclarecimento referente ao dep6sito/conta
da Caugao poderao ser tratados com a Diretora Financeira da Admlnistraeao Municipal de Marituba/PA, que se encontra na
Tesouraria no predio sede da mesma;
21.8 - A garantia prestada pelo licitante vencedor sera restituida ou  liberada 60 (sessenta) dias corridos apds o Receblmento
Definitivo do (s) serviaps.

21.9 - 0 contratado e responsavel  pelos danos causados diretamente  a Administrapao ou  a terceiros,  na forma do art  70
da Lei  no

8.666re3.  0 contratado e responsavel  pelos encargos trabalhistas,  previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execucao do contrato.

Os   servicos   poderao   §er   prestados   nas   dependencias   da   contratada   ou   da   contratante,   prezando   sempre   pelo
desenvolvimento e eficacia dos trabalhos.

As  parcelas  dos  preaps  conhatuais,  em  Reais,  serao  reajustadas  pelos  indices  setoriais  utilizados  pela SEMAD, para os
serviaps de
Consultoria, apurados e fomecidos pela Fundagao Gefulio Vargas, ap6s decorrido 01  (urn) ano desde o mss base da proposta

que devera  ser o  mesmo  do  orcamento  preestabelecido  no  Edital,  nos teor do art.  3°,  §  1°,  da  Lei  n°   10.192,  de  14/02/01,
sendo a  indice  inicial  referente ao mss  do or9amento referencial    da SEHAB (MES/ANO).  Nao   se admitira nenhum encargo
financeiro, como juros, despesas
bancarias e Onus semelhantes.
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24.1. Caso a data prevista para realiza9ao deste certame seja declarada feriado ou ponto facultatvo, e nao havendo retifi-

cagao  de  convocacao,  sera  realizada,  AUTOMATICAMENTE,  no  primeiro  dia  tltil  subsequente,  no  mesmo  local  e  hora

previstos;
24.2. Os casos omissos neste Edital deverao ser supridos pela Lei n° 8.666/1993 e suas alterac6es,  bern como as dovidas
suscitadas deverao ser esclarecidas pela Comissao de ucttaeao,  no pfedio sede da Prefeitura Municipal de Marituba;
24.3. Fica estabelecido o foro da comarca de Marituba, Estado do Para, para dirimir quaisquer dtividas oriundas da presente
licitacao;

24.4. Os anexos aba.ixo fazem parte integrante e indivisivel do presente Edital: Edital e seus anexos, Termo de Referencia,
modelo de proposta de pregos e minuta do contrato.

Marituba/PA,  03 de julho de 2018.

Membro

Ester Ferreira da Silva
Membro

Lauri

Secrefaria M
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1.1.        0 presente termo tern como objeto a Contrata€ao de Empresa Especializada para
Prestagao de Servi§os de Assessoria para Reestrutura9ao dos Planos de Carreira dos

a;a::ds°:::aMousn5Cej:iiso:eds°:Frr:ffjjss:jj:::jjssfa°sMAar:isstedri°S::dmece°dma°Aas:j':tE:rc::as°o:?a:
do Municipio de Marituba, Estado do Pars.
1.2.       O presente objeto visa alterag6es das Leis lvlunicipais 190/2007 e 189/2007, al6m
de legislaeao estabelecendo Begime Diferenciado de Contrataeao para servidores tempora-
rios.

2.1        A contrataeao de  Empresa  Especializada em  consultoria e Assessoria T6cnica tern
como finalidade cumprir o disposto legal e atender a permanente  necessidade de valoriza-
eao dos servidores municipais e atendimento do disposto no artigo  169 da Constituicao Fe-
deral  e artigos  15 a 22 da  Lei Complementar 101/2000.  Em especffico,  destacamos para a
area da educaeao a previsao da Lei  Federal  13.005/2014 que instituiu o  Plano Nacional de
Educaeao e a Lei  Municipal  n° 311/2015 de 24 de Junho de 2015, que criou o Plano  Munici-
pal de Educagao. A16m disso,  esta medida visa atender,  com equilfbrio oreamentario-finan-
ceiro.
2.2.  Decorridos  10  (dez)  anos da vig6ncia das  Leis  n°  189 e  190,  do ano de 2007,  e a ne-
cessidade  de  realizar concurso  pdblico,  observa-se que 6  imprescindivel  para o  municfpio
elaborar  novas  estruturas  de  carreira para garantir evolueao salarial  aos servidores djante
de possibilidades reais de evolucao oreamentario-financeira.
2.3. A contrataeao  de  empresa  especializada  possibilitara  aprofundar  o  diagn6stico  sobre
evolueao de recejtas e comprometimento de gasto  com  pessoal  na administraeao de  Mari-
tuba,  apresentando detalhadamente a expectativa das evolue6es ao  longo do tempo.  Em
especifico,  na area da educaeao, 6 preciso conhecer a composicao das receitas da area e
suas  projee6es.  A16m  disso,  a  empresa  tamb6m  devera  construir  projee6es  ao  longo  do
tempo para a carreira de cada servidor municipal e o impacto que cada area provoca, atual-
mente e no futuro,  na despesa com pessoal da administraeao municipal.
2.4. E importante salientar que a referida assessoria devera ser formada por uma empresa
estritamente t6cnica, has areas elencadas neste termo e sua capacidade tecnica ates-
tada por meio de instituig6es pl]blicas ou privadas para dar a seguranga aos atos admi-
nistrativos  praticados  com  base  nos  princfpios gerais do direito administrativo,  leis  e juris-
prudencias contribuindo para melhoria da Educaeao.
2.5.  Lembramos  ainda que  esta  iniciativa vein ao  encontro  do cumprimento das  previs6es
legajs e das orientae6es do Tribunal de Contas do Estado do Para e do Minist6rio Pdblico, a
tim de alcanear padr6es eficientes da aplica?ao dos recursos pdblicos.
2.6. A realizaeao da consultoria e assessoria devera diagnosticar o impacto estrutural e or-
eamenfario  da  atual  carreira  dos  profissionais  do  magist6rio,  bern  como  avaliar  e  sugerir
reestruturaeao da carreira do  magist6rio,  acompanhada de  projecao do  impacto financeiro
na arrecadaeao do municipio de Marituba/PA.
2.7. Esta contrataeao pretende dar seguranea a administracao municipal e garantia aos pro-
fissionais  do  magist6rio e demais servidores  municipais sobre a  nova  proposta de  carreira
que sera construfda.
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I

LOTE  UNICO

ITEM UNID. QUANT.
VALORMEDIANA VALORTOTAL

DESCRICAO

1 Servieo 1

Contrata9ao de Empresa Especia-

F3S xxxrm F]S-

lizada para Prestagao de Servicos
de  Assessoria  papa  Reestrutura-
§ao  dos  Planos  de  Carreira  dos
Servidores Municipais e dos  Pro-
fissionais    do    Magist6rio,    bern XX XXX

coma  a  Elabora9ao  dos  Planos
para  os  Servidores  e   Profissio-
nais das Areas da Sadde e da As-
sistencia  Social  do  Municipio  de
Marituba, Estado do Pars.

VALOR TOTAL: RS xxxxxxxxx

4.1        A empresa interessada devera atender as previs6es deste Termo, em especifico de-
monstrar capacidade t6cnica mediante comprovacao de servieos ja realizados.
4.2.1  A16m dos demais documentos exigidos em Edital,1  (urn) atestado de capacidade tec-
nica referente a realizaeao do trabalho de elaboraeao de Plano de Carreira e/ou de Plano de
Cargos e Salarios ou reestruturaeao de carreira de quadro de pessoal.
4.3 -Documentos obrigat6rios do licitante para classificaeao (Env. 02).
4.3.1  A16m dos demais documentos exigidos em edital,  diploma de curso de graduagao su-
perior reconhecido pelo  Minist6rio da Educacao de todos os  integrantes que irao compor a
equipe t6cnica do licitante,
4.3.2 Documento de lnscrieao no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se houver
de todos os  integrantes que  irao compor a equipe t6cnica do licitante.  4.3.3  Declaraeao de
composieao da equipe t6cnica, conforme modelo do anexo 11 do termo de Flefer6ncia.

::2       °ESTiepTe,°: £rNe£T.ds°ESsserao realizados conforme especificados abaixo:
5.2.1     Analise e detalhamento das  legislae6es municipais,  em especificas as Leis n°s  189,
190/2007 e 384/2017;
5.2.2     Produeao de relat6rio com diagn6stico estrutural e oreamentario-financeiro da situa-
cao atual de despesa com pessoal e projeeao para os pr6ximos oito anos diante da situaeao
atual;
5.2.3     F3euni6es com administracao municipal e depois com representantes dos servidores
municipais respeitando a divisao pelas areas do magist6rio, da satide, da assistencia social
e do quadro geral composto pelos demais servidores, para ouvir as demandas e apresentar
a situa?ao atual de despesa com pessoal e projegao para os oito pr6ximos anos;
5.2.4    Analise detalhada do impacto das prevjs6es existentes no municipio e das recomen-
dae6es judicial sobre a evolueao salarial de todos os servidores municipais;
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5.2.5    Peuni6es com representantes da administraeao municipal designados para a discus-
sao da mat6ria;
5.2.6     Pleuniao com vereadores, se houver necessidade,  para apresentaeao dos relat6rios
e a situaeao atual de despesa com pessoal para os pr6ximos oito anos mantidas as condi-
e6es atuais;
Obs.:  Durante esta etapa deverao ser realizadas,  pelo menos,  cinco reuni6es previamente
definidas pela Secretaria Municipal de Administraeao.

5.3        ETAPA2-RELAT6Rlos
5.3.1     Elaboraeao de uma proposta de estrutura para os quatro planos de carreira: do ma-
gist6rio, do quadro geral do municipio, da sadde e da assistencia social;
5.3.2     Pleuni6es com administraeao municipal e depois com representantes dos servidores
municipais  respeitando a divisao pelas quatro areas,  para ouvir as demandas e apresentar
a situaeao atual de despesa com pessoal e projeeao para os oito pr6ximos anos;
5.3.3     Simulac6es,  em tempo real durante as reuni6es,  de impacto financeiro para os  pr6-
ximos  oito  anos  das  propostas  apresentadas  com  os  representantes  da administraeao  e,
depois,  com  os  representantes dos quatro setores,  considerando a evolueao  das  Beceita
Corrente  Liquida,  da despesa com  pessoal  na administraeao  municipal  e,  no  caso do  ma-
gist6rio,  cruzando com  as  informae6es de evolueao da receita do  Fundo de  Manuteneao e
Desenvolvimento  da  Educaeao  Basica  e  de  Valorizaeao  dos  Profissionais  da  Educaeao -
Fundeb;
5.3.4     Elaborar  e  apresentar  relat6rio  com  situaeao  atual  e  seu  impacto  financeiro,  bern
como das propostas definidas considerando a evolueao nos pr6ximos oito anos;
5.3.5     Elaborar relat6rio individual da evolugao salarial de cada servidor municipal efetivo e
dos que forem concursados mos pr6ximos anos frente aos novos quatro planos de carreira;
5.3.6    Elaborar e apresentar sugestao de reestruturaeao dos Planos de Carreira do Magis-
terio, do Quadro Geral de Servidores, dos Servidores e Profissionais da Sadde e dos Servi-
dores e Profissionais da Assistencia Social;
5.3.7    Elaborar os anexos necessarios para os planos de carreira;
5.3.8     Elaborar   Lei   Municipal   estabelecendo   Plegime   Diferenciado   de   Contrataeao   por
tempo determinado;
5.3.9     Elaborar e apresentar relat6rio final do impacto financeiro dos Planos de Carreira, ao
longo dos pr6ximos 08 (oito) anos,  com projec6es de variagao salarial de cada profissional,
ao longo deste periodo;
5.3.10  Belat6rio para enquadramento dos servidores nos novos planos de carreira;
Obs.:  Durante esta etapa deverao ser realizadas,  no minimo,  quatro reuni6es previamente
definidas pela Secretaria Municipal de Administraeao.

6.1         Prazo para inicio da prestaeao dos servieos sera de  10  (dez)  dias,  contados a partir
do recebimento pela contratada, das Ordens de Servieos encaminhadas pela Contratante;
6.2        A execugao dos servieos sera da seguinte forma:
6.2.1     Para a etapa 1  -30 (trinta) dias ap6s o recebimento da ordem de servieo;
6.2.2    Para a etapa 2 -30 (trinta) dias ap6s o recebimento da ordem de servieo e conclusao
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7.1        Todos os trabalhos deverao ser realizados com  interaeao entre a CONTPATADA e
Equipe T6cnica designada pela CONTF3ATANTE,  que farao o acompanhamento dos traba-,,
lhos,incluindoarealizaeaodereuni6esinternasparaaavaliaeaodaevolueaodoprojeto/,/`
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7.2        A execueao dos servieos se clara em  reuni6es presenciais,  em conformidade com o
Plano  de  Trabalho  descrito  no  Item  5  deste  Termo  de  Plefer6ncia,  os  quais  serao  previa-
mente aprovados pela CONTBATANTE;
7.3        Todas as despesas referentes a prestaeao dos servieos do referido objeto deverao
ocorrer por conta da CONTPIATADA.

9.1         DA CONTRATANTE:
9.1.1     Fornecer subsidios e informae6es adequadas para a correta realizaeao dos servieos,
conforme objeto;
9.1.2     Prestar as informae6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;
9.1.3     Fiscalizar e acompanhar toda a execueao dos servieos,  por meio de urn funcionario
especialmente designado;
9.1.4    Plealizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato;
9.1.5    Acompanhar o cumprimento do cronograma de execueao dos servieos.
9.2        DA CONTRATADA:
9.2.1     F]ealizar o objeto licitado,  de acordo com as especificae6es deste Termo,  utilizando
normas t6cnicas oficiais para a boa execueao do servieo e cumprir o que se segue:
9.2.2. Executar os servieos contratados, com qualidade e eficiencia, conforme especificados
neste termo,  adotando os procedimentos  previstos nas normas regulamentares expedidas
pelos respectivos 6rgaos,  bern como,  as normas federais,  municipais e estaduais,  que vie-
rem a ser editadas, acerca do objeto do contrato;
9.2.3.   Assumir,  sob  sua  exclusiva  responsabilidade,  o  pagamento  de todos  os  impostos,
taxas e ou quaisquer Onus fiscais e tributarios de origem Federal,  Estadual e Municipal, bern
como, todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais, vigentes durante a exe-
cueao da prestaeao do servieo e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais
que lhe sejam impufaveis, inclusive, com relaeao a terceiros, em decorrencia da celebraeao
do contrato e de sua execueao;
9.2.4. A inadimplencia da licitante vencedora, com referencia aos encargos trabalhistas, pre-
videnciarios, fiscais e comerciais,  resultantes da execueao do contrato,  nao transfere a ad-
ministraeao a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto desta licita-
?ao;
9.2.5. Plesponder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a Administraeao e/ou
a terceiros, quando .caracterizada a rna-f6,  o dolo, a negligencja ou a impericia profissional,
durante a prestaeao do servieo;
9.2.6.  Fica a contratada obrigada a comunicar,  por escrito, a Administra€ao a ocorrencia de
qualquer fato ou dano anormal, verificado no local da prestaeao do servieo pactuado,  ate o
primeiro dia dtil subsequente a ocorrencia;
9.2.7.  Plesponsabilizar-se pela sua conduta 6tica,  durante as horas de trabalho, de forma a
manter o  devido  respeito  e  cortesia  no  seu  relacionamento  com  terceiros  e  servidores  da
Administraeao;
9.2.8.  Permitir que a Administraeao fiscalize, a qualquer tempo, a execugao da prestaeao do
servieo, ficando assegurado a Administraeao, o direito de aceita-lo ou nao;
9.2.9. Plessarcir a Administraeao o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisaeao
ou  interrupgao da prestacao do objeto contratual,  exceto quando isso ocorrer por exigencia
da Administraeao ou ainda por caso fortuito ou tonga maior, circunstancias devidamente co-
municadas a Administraeao no prazo de 48 (quarenta e oito)  horas, ap6s a sua ocorr6ncja;
9.2.10. Comunicar ao gestor da contrataeao,  por escrito, qualquer anormalidade, de carat
urgente, fao logo verificada,  na prestagao dos servieos;
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9.2.11.  Constituir-se em fiel depositaria de quaisquer materiais/equipamentos que,  eventu-
almente, solicitar a Administraeao;
9.2.12. Manter durante toda a execueao do contrato, em compatibilidade com as obrigae6es
a serem assumidas, todas as condie6es de habilitaeao e qualificaeao exigidas neste instru-

g:2rlt3:Eexpressamenteproibida,duranteaexecucaodosservicos,acontrataeaodeser-
vidor pertencente ao quadro de pessoal da Administraeao;
9.2.14.  Nao  revelar  ou  divulgar  a terceiros,  por  quaisquer  meios,  informae6es  obtidas  em
decorrencia da realizaeao dos servigos Contratados, sem pr6via e expressa autorizaeao da
Administraeao;
9.2.15. A empresa Contratada deve estar ciente que a Contratante estara isenta de quais-
quer outros danos causados a terceiros, originarios das atividades desenvolvidas pela Con-
tratada durante  a  execucao  dos  servieos,  mesmo  que  nao  intencionais,  devendo,  assim,
arcar com eventuais prejufzos, danos, ae6es indenizat6rias ou outras demandas administra-
tivas ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do servieo, ou mesmo ap6s sua
conclusao;
9.2.16.  Protocolar junto a CONTPATANTE qualquer solicitaeao de aditamento ao Contrato,
seja quantitativo,  qualitativo,  ou  prorroga?ao de prazo,  no  prazo maximo de 20  (vinte)  dias
antes do t6rmino do prazo de execueao;
9.2.17.  Nao transferir,  sob  hip6tese  alguma,  a  execueao  dos  servieos,  objeto  da  presente
contrata?ao;
9.2.18. As despesas com funcionarios da CONTPATADA,  decorrentes de locomoeao (pas-
sagens a6reas ou terrestres), hospedagem e alimentaeao correrao por conta da mesma.

10.1.  0 julgamento  das  propostas sera objetivo  e  em  conformidade com  a  modalidade  de
licitacao pertinente do tipo t6cnica e preeo.
10.1.1. 0 crit6rio de avaliacao final da pontuacao sera realizado con

Crit6rios a serem pontuados iNDICE  MAXIIV]0

T6cnica 60O/a

Pre?O 40O/o

Total 100O/a

forme a tabela a seguir:

10.1.2. A Licitante com a maior pontuaeao obtida na soma dos crit6rios de avaliaeao t6cnica
e de preeo sera considerada a vencedora.

10.2.  EXPERIENCIA DA LICITANTE
10.2.1.  Para crit6rio de avaliacao  serao considerados  os  atestados  de  capacidade tecnica
da licitante -nao se admitindo atestados de servieos inacabados -datilografados ou impres-
sos  por computador.  Os Atestados deverao ser apresentados sem  rasuras  ou  entrelinhas
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e. Data de emissao,  nome e cargo do signafario.
10.2.1.1.  Para os atestados referentes a realizaeao de consultoria e/ou assessoria para di-
agn6stico de impacto estrutural e orcamenfario da carreira do magist6rio:

Duracao dos servi§os Pontuagao Atribuida

A partir de 300 (trezentas) ate 349 (trezentas e quarenta e nove) 01  (urn)  ponto
horas ou 90 (noventa) ate  104 (cento e quatro) dias.

A partir de 350 (trezentas e cinquenta) ate 399 (trezentas e no-
02 (dois) pontosventa  e  nove)  horas  ou  105  (cento  e  cinco)  at6119  (cento  e

dezenove) dias.

A partir de 400 (quatrocentas) ate 499 (quatrocentas e noventa
03 (tres)  pontose nove)  horas ou  120 (cento e vinte)  at6149  (cento e quarenta

e nove) dias.
A partir  de  500  (quinhentas)  ate  599  (quinhentas  e  noventa  e

04 (quatro)  pontosnove) horas ou 150 (cento e cinquenta) ate 179 (cento e setenta
e nove) dias.

A partir de 600 (seiscentas) horas ou  180 (cento e oitenta) dias. 05  (cinco) pontos

10.2.1.2. Para os atestados apresentados referentes a realizaeao de consultoria em reestru-
turaeao da carreira do magist6rio, acompanhada de projeeao de impacto financeiro rela-
tivo a arrecadaeao ou receita do 6rgao:

Duraeao dos servieos Pontuacao Atribuida

A partir de 300 (trezentas) ate 349 (trezentas e quarenta e nove) 01   (urn)  ponto
horas ou 90 (noventa) ate 104 (cento e Quatro) dias.
A partir de 350 (trezentas e cinquenta) ate 399 (trezentas e no-

02 (dois)  pontosventa  e  nove)  horas  ou  105  (cento  e  cinco)  at6119  (cento  e
dezenove) dias.
A partir de 400 (quatrocentas) ate 499 (quatrocentas e noventa

03 (tr6s)  pontose move)  horas ou  120  (cento e vinte)  at6149  (cento e quarenta
e nove) dias.
A partir  de  500  (quinhentas)  ate  599  (quinhentas  e  noventa  e

04  (quatro)  pontosnove)   horas   ou   150   (cento   e   cinquenta)   ate   179   (cento   e
setenta e nove) dias.
A partir de 600 (seiscentas) horas ou  180 (cento e oitenta) dias. 05 (cinco) pontos

10.3. A Pontuaeao T6cnica da(s)  Licitante  (PTL) sera obtida pela soma simples dos atesta-
dos apresentados pela(s)  mesma(s).
10.4. A empresa  licitante  devera apresentar,  Atestado(s)  de  Capacidade T6cnica,  que de-
vera (ao) ser emitido(s)  por entidades de direito pdblico ou  privado, que comprovem experi-
6ncia da empresa licitante na prestaeao de servieos de consultoria em administrae6es publi-
cas  nas  areas  de  construeao  ou  reestruturaeao  de  Planos  de  Carreiras  dos  Profissionais
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10.5.1.  Urn  advogado,  com  registro junto  a  uma  Seccional  da  Ordem  dos  Advogados  do
Brasil;
10.5.2.  Urn profissional com formaeao na area de Plecursos Humanos;
10.5.3.  Urn bacharel em Ci6ncias Contabeis com registro junto a urn Conselho Pegional de
Contabilidade;
10.5.4.  Urn bacharel  em Administraeao com  registro junto a urn Conselho  F`egional de Ad-
ministraeao.
10.6. A empresa  licitante  devera apresentar declaraeao de cada  profissional acima listado
com anuencia de sua participaeao nos servieos, objeto deste termo.

11.2.    0 prazo ao que se  refere as etapas  1  e 2 sera de 60  (sessenta)  dias contados da
data do recebimento da ordem de servieo.
11.3. 0 prazo de vigencia do contrato sera de ate o final do exercicio de 2018, contados a
partjr da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a crit6rio da contratante, de acordo
com o Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterae6es, com validade e eficacia ap6s a publicacao
do seu extrato,  mos meios oficiais.
11.4. A execu?ao dos servieos se clara, a partir da assinatura do contrato com a devida emis-
sao pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Servigos.
11.5.  Na hip6tese de ocorrer fato  relevante,  que  implique  no atraso do  inicio da  execueao
dos servieos,  podera ser ajustado o prazo constante  neste item, visando garantir a prefeita
prestaeao dos servieos.

12.1. A nota fiscal/fatura devefa  ser emitida  pela  pr6pria  CONTPIATADA,  obrigatoriamente
com o ntimero de inscrieao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitaeao e da pro-
posta, nao se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ,  mesmo aqueles de filiais ou
da matriz. As notas fiscais/faturas serao devidamente atestadas pelo fiscal devidamente de-
signado;
12.2.  0  pagamento sera realizado,  em ate 30  (trinta)  dias ap6s a apresentaeao das notas
fiscais„aturas  para  cada  uma  das  etapas,  devidamente  atestadas  pelo fiscal  de  contrato
nomeado pela administraeao municipal.
12.3.  Os  pagamentos  serao feitos  por meio  das dotae6es  orcamentarias  especificadas  no
edital e/ou contrato.
12.4.  Os cr6ditos serao efetuados,  diretamente em  conta corrente da CONTRATADA, atra-
v6s de ordem  bancaria,  indicada  na proposta,  devendo,  para isto,  ficar explicitado o  nome
do banco, agencia,  localidade e numero da conta;
12.5. Havendo erro na apresentaeao da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra-
taeao,  ou,  ainda,  circunstancia  que  impeea  a  liquida?ao  da  despesa,  como,  por  exemplo,
obrigaeao financeira  pendente,  decorrendo de  penalidade  imposta ou  inadimplencia,  o  pa-
gamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras neces-
sarias, nao ocorrendo,  neste caso, quaisquer Onus por parte da Contratante;
12.6. A empresa contratada devera apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certi-
ficado de Begularidade do  FGTS,  Certidao Conjunta de  D6bitos  Belativos a Tributos  Fede-
rais e da Divida da Uniao e quanto a inexist6ncia de d6bito de contribuie6es junto ao lNSS,
Certidao de Plegularidade Estadual, Certidao Municipal e Certidao Negativa de D6bitos Tra-
balhistas;
12.7. A regularizaeao fiscal da empresa contratada sera verificada, mediante a consulta efe-
tuada por meio eletr6nico.  Nenhum  pagamento sera efetuado a CONTPIATADA na pend6n-
cia de qualquer uma das situae6es de confer6ncia e aprovaeao e atestaeao de conformidade
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com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito a alteracao
de pregos ou compensagao financeira;

12.7.1. Caso seja detectado algum  problema na documentaeao entregue anexa a nota
fiscal#atura,  sera  concedido,  pela  Contratante,  prazo  para  regularizaeao. Ap6s  o  decurso
deste, em permanecendo a in6rcia da Contratada, o contrato sera rescindido com aplicacao
de multa prevista em clausula contratual.
12.8.  Qualquer  atraso  ocorrido  na  apresentaeao da  Nota  Fiscal/Fatura  por  parte da  CON-
TBATADA,  importara em  prorrogaeao automatica do prazo de vencimento da obrigaeao do
CONTRATANTE;
12.9. Todos os custos com  impostos, taxas,  e demais despesas que porventura ocorrerem
serao de responsabilidade da empresa contratada.

Os  servicos  poderao  ser  prestados  nas  dependencias  da  contratada  ou  da  contratante,
prezando sempre pelo desenvolvimento e eficacia dos trabalhos.

14.1.  0 Acompanhamento e fiscalizaeao do objeto serao exercidos por Servidor(a)  compe-
tente,  pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal tim.
Em sua ausencia, podera ser designado outro(a) servidor(a), a crit6rio da administraeao.
14.2. 0 (a) servidor(a) designado(a) sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizaeao
da execueao do objeto e apresentara a contratante, relat6rio comunicando qualquer inadim-
plencia ocorrida na execu?ao contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca
do recebimento dos servieos.
14.3. A presenca da fiscalizaeao nao elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada.
14.4.  0  fiscal  do  contrato  sera  responsavel  pelo  recebimento  das  Notas  Fiscais/Faturas,
como tamb6m,  realizar a devida  conferencia,  para verificar a conformidade com  a solicita-
eao, e ainda:
14.5. Pelas anotag6es em registro pr6prio, de todas as ocorrencias relacionadas a execueao
do contrato;
14.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observancia acerca
da especificae6es, qualidade e quantidade do objeto contratado).
14.7. A Fiscalizaeao  podera,  inclusive,  fazer  cumprir  a  especificae6es  do  objeto  e  demais
condie6es constantes do lnstrumento Contratual e do Termo de Referencia;
14.8. 0 fiscal podera suspender a execueao do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servancia,  pela CONTBATADA,  de quaisquer de  suas exigencias,  dentro do  prazo  por ela
fixado, ou pela pratica de irregularidade ou omissao no comprimento do objeto do contrato.
14.9.  Qualquer entendimento entre a fiscalizacao e a CONTFIATADA,  desde que nao inflija
nenhuma clausula contratual,  sera feito  por escrito,  nao sendo tomadas em considerae6es
quaisquer alegae6es da CONTPATADA com fundamento em ordens ou declarae6es verbais.
14.10. A atuaeao ou  omissao, total  parcial,  da fiscalizaeao da CONTPIATANTE nao eximira
a CONTPATADA de total responsabiljdade pelo cumprimento das obrigae6es estabelecidas
no Contrato.
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conformidade dos servieos com as especificae6es condic6es solicitadas.
15.2.  0 recebimento definitivo dos servigos dar-se-a por servidor(a)  designado  (a)  pela au-
toridade competente,  ap6s o decurso do prazo de analise ou  observaeao que comprove a
perfeita execueao t6cnica e legal do objeto contratado.
15.3.  0  recebimento  provis6rio  ou  definitivo  nao  exclui  a  responsabilidade  da  contratada
quanto a qualidade, correeao e seguranea do objeto contratado.
15.4. Correra por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas t6cnicas
oficiais, para a perfeita execueao do objeto, caso se faea necessario.

16.1.  Para a aplicaeao  das  penalidades  previstas serao  levadas  em  conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejufzos dela advindos para a Administragao Pdblica e a reincid6ncia
na pratica do ato conforme discriminado a seguir:

16.1.1. ADVERTENCIA ESCPITA,  com  o  intuito  de  registrar  o  comportamento  inade-
quado do licitante e/ou contratado, sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem
prejuizos graves ao Municipio;
16.1.2.  Constituem  ilfcitos administrativos as condutas previstas na Lei  Federal  n° 8.666/93
e demais normas pertinentes a mat6ria, assim como em decreto regulamentador, sujeitando-
se os infratores as cominae6es legais, garantida a pr6via e ampla defesa em processo ad-
ministrativo;
16.1.3. A inexecueao contratual,  inclusive por atraso  injustificado na execueao do contrato,
sujeitara a contratada a multa de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da
infraeao, obedecidos os seguintes limites maximos:

I  -  loo/o  (dez por cento)  sobre o valor do  contrato,  em  caso de descumprimento total da
obrigaeao,  inclusive  no  de  recusa  do  adjudicatario  em  firmar  o  contrato,  dentro  do  prazo
estabelecido, contados da data de sua convocagao;

11  -0,3°/o  (tres d6cimos por cento)  ao dia,  ate o trig6simo dia de atraso,  sobre o valor da
parte do servigo nao realizado;

Ill  -0,7°/o  (sete d6cimos por cento)  sobre o valor da  parte  do servieo  nao realizado,  por
cada dia subsequente ao trig6simo.

16.1.3.1. A multa  a que se  refere este  item  nao  impede que a Administraeao  rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sane6es previstas na lei;

16.1.3.2. A multa,  aplicada  ap6s  regular  processo  administrativo,  sera  descontada  da
garantia do contratado faltoso;

16.1.3.3.  Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada,  al6m da perda desta, a
contratada respondera pela sua diferen?a, que sera descontada dos pagamentos eventual-
mente devidos pela Administraeao ou, ainda, se for o caso,  cobrada judicialmente;

16.1.3.4. Nao tendo sido prestada garantia, a Administraeao se reserva o direito de des-
contar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta;

16.1.3.5. As multas  previstas neste item  nao tern cafater compensat6rio e o seu  paga-
mento nao eximira a contratada da responsabilidade  por perdas e danos decorrentes das
infrae6es cometidas;
16.1.4.  Serao  punidos  com  a  pena de suspensao temporaria do direito de  licitar e  impedi-
mento de contratar com a Administraeao os que incorrerem nos ilfcitos previstos nas dispo-
sig6es legais citada;
16.1.5. Serao punidos com a pena de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com
a Adminjstraeao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punieao ou ate que seja
promovida a  reabilitaeao  perante a autoridade  competente  para aplicar a  punicao,  os  que
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incorram  em  outros ilfcitos previstos em  lei.

17.1. AAdministracao podera revogar a licitaeao ou rescindir o contrato,  por motivo de inte-
resse pdblico e devera realizar a anulaeao da licitaeao quando houver ilegalidade, sendo de
oficio ou mediante provocagao de terceiro;
17.2. A contratada respondera de maneira absoluta e inescusavel pela execueao do objeto,
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos fornecidos;
17.3.   Os  casos   omissos   no  Termo  de   Beferencia,   deverao  ser  supridos   pela   Lei   n°.
8.666/1993 e suas alterae6es,  bern como as ddvidas suscitadas deverao ser esclarecidas
pela Secretaria Municipal de Administra9ao, no ptedio da Prefeitura de Marituba;
17.4.  Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba,  Estado do Pars, para dirimir quais-
quer ddvidas oriundas das aveneas.

Marituba  (PA),11  de  maio de 2018.

Departamento de Pessoal/SEMAD

AIRFyr]NNtiNO

:----`--
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ANEXO 11 -PROPOSTA DE PREeos (papel timbrado da empresa)

Tomada de Pregos n°
Tipo:  lvIENOR PRECO GLOBAL

Consumidor:  Secretaria Municipal de Administra9ao
Licitante;

CNPJ:

Tel Fax: (J
E-mail:

lNSC.  Municipal:

Celular: (_)

Endere9o:
Conta Corrente no: Banco no:

Item Valor Descrimin agao Quant. V. Total  RS

Valor total  por extenso
da        proposta        RS:

A)  Por esta  proposta,  declaramos  inteira  submissao  aos  preceitos  legais  em  vigor,  especialmente  aos  da  Lei  da  Lei  n°
8.666/93, e as clausulas do edital da Tomada de Precos n°
8) Propomos o fornecimento dos materials, objeto desta licita8ao,  obedecendo a§ estipula¢6es do correspondente
edjtal e as suas especjficag6es, e asseverando que:
a)        O prazo de validade desta proposta:  nao inferior a 60 (sessenta) dies;
b) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salarios, encar-

gos  trabalhistas,  previdenciarias  e sociais,  e  todos os demais  impostos,  taxas e outras despesas decorrentes de
exig6ncia legal ou das condi96es de gestao do contrato a ser assinado, encontram -se inclusos nos preaps oferta-
dos.
Nome do representante legal:
RG  e CPF:
Carimbo do CNPJ.
Local, _ de de 2018.

ROD.  BR 316-S/N -Kin 13 -Centro -Marituba/PA -CEP: 67200-00
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ANEXO  Ill

MiNUTA DO CONTRATO NO _ TOMADA DE pREeos NO_

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  QUE  ENTRE  SI  CE.
LEBRAM  0  MUNIcipIO  DE  MARITUBA/SECRETA.
RiA     MUNicipAL     DE     ADMINisTRAeAO     ....

COMO ABAIXO MELHOR §E DECLARA.

0  WIUNIcipIO  DE  MARITUBA/PA,  CNPJ  01.611.666/0001-49,  atraves  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE ADMINISTRA.

CAO,  sediada na Rodovia BR-316,  s/n -kin  13 -Centro -Marituba-Pa fa,  CEP:  67.200-000,  neste ato representado por
Sua Secretaria lnterina Sra. RG n° e CPF n°, nomeado pelo Decreto _, residente e domiciliada na
do outro lado, a empresa
sentado  (a)  pelo  (a)  Sr.  (a)

CNPJ  ..... „.„  insfalada na  Rua

brasileiro  (a),  RG

denominada  CONTRATADA CN,  repre-

e  CPF  .... „.,  residente  e  domiciliado  (a)

firmam o presente contrato, mediante as Clausulas e condig6es a seguir estabelecidas:

CLAUSULAPRIMEIRA-booBJETO:
0 presente contrato tern por objeto a Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos de assessoria
para ree§truturagao dos planos de carreira dos servidores municipais e dos profissionais do magist6rio, ben como
a elaboragao dos planos para os servidores e profissionais das areas de satlde e da assist6ncia social do Municipio
de Marituba. Estado do Pa fa.

CLAUSuLA SEGUNDA -DA FUNDAMENTACAO:
0 presente contrato referente a Tomada de Precos  n°
e suas altera96es posteriores.

fundamenta-se no art.  21,  inciso  11,  "bn, da  Lei  n° 8666/93

CLAUSULA TERCEIRA .  DO VALOR:
A CONTRATANTE  pagafa  a  CONTRATADA o  valor global  de  RS (                     ), conforme proposta,  que  passa a

4.1. 0 presente contrato ten vigencia de _ , iniciando-se em _ de _ de _ e extinguindo-se em _ de _ de
_.  Fica expressamente estabelecido que no preap constante na clausula tercelra, estao incluidos todos os custos diretos
e indlretos requeridos para a execugao do objeto, constituindo-se na tlnica remuneracao devida.
4.2.  0 prazo ao que se  refere as etapas 1  e 2 sera de 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento da ordem de
§erviap.

4.3. 0 prazo de vigencia do contrato sera de ate o final do exercicio de 2018, contados a partlr da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado a criterio da contratante, de acordo com o Art. 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterac6es, com validade
e eficacia ap6s a publicacao do seu extrato,  nos meios oficiais.
4.4. A execucao dos serviaps se da fa,  a partir da assinatura do contrato com a devida emissao pela Contratante e recebi-
mento pela contratada da Ordem de Servigos.
4.5. Na hip6tese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do inicio da execucao dos servicos, podera ser ajustado
a prazo constante neste item, visando garantir a prefeita prestacao dos servi9os,

CLAuSULA QUINTA -DA DOTACAO 0RCAMENTARIA
As despesas de execugao do presente instrumento serao empenhadas de acordo com a disposto no § 30, do art  60 c/c o
art. 61, da Lei federal 4320/64, e correrao por conta do orgamento vigente da CONTRATANTE, atraves das seguintes dota-

c6es ongamentarias:
Ficha n° 141

Fonte de Recurso: 0.1.19 -Part  Rec.  Uniao (FPM.  ITR,  lcMS, desn)
Classificacao lnstitucienal: 02.02.07 -Secretaria Municipal de Admin istrapao-SEMAD

Funcional  Programatca: 04`122.0002.2010 -ManutenQao da SEMAD
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 - Serviaps de Consultoria



PREFEITURA MUNICIPAL  DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO E GEST^O -SEPLAN

COORDENA¢fio DE LICITAC6ES E CONTRATOS
CLAUSULA SEXTA -CONDICOES DE PAGAMENTO:
6.1. Ap6s empenho parcial ou global dos serviaps,  o pagamento se clara a medida que as etapas estabelecidas,  no A nota
fiscal/fatura  devefa  ser emitida  pela  pr6pria  CONTRATADA,  obrigatoriamente  com  o  ntlmero  de  inscricao  no  CNPJ  apre-
sentado  nos documentos de habilitagao e da  proposta,  nao se  admitindo notas fiscais/fatura§ com  outros CNPJ,  mesmo
aqueles de filiais ou da matriz. As notas fiscaislfaturas sefao devidamente atestadas pelo fiscal devidamente designado;
6.2. 0 pagamento sera realizado, em ate 30 (trinta) dias ap6s a apresentaeao das notas fiscais/faturas para cada uma das
etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato nomeado pela administragao municipal.
6.3.  Os pagamentos serao feitos por meio das dotag6es orgamentarias especificadas no edital e/ou contrato.
6.4.  Os cfeditos serao efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA,  atrav6s de ordem bancaria, indicada
na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agencia, localidade e numero da conta;
6.5.  Havendo erro  na apresentaQao da nota fiscal  ou  dos documentos pertinentes a contratagao,  ou,  ainda,  circunstancia

que impega a liquida9ao da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta
ou  inadimplencia,  o  pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada  providencie as  medidas saneadoras necessarias,
nao ocorrendo, neste caso, quaisquer Onus por parte da Contratante;
6.6. A empresa contratada devefa apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certificado de Regularidade do FGTS,
Certidao  Conjunta  de  D6bitos  Relativos  a Tributes  Federais  e  da  Divida  da  Uniao e  quanta  a  inexistencia de  d6bito  de
contribuig6es iunto ao lNSS,  Certidao de Regulandade Estadual,  Certidao Municipal e Certidao Negativa de D6bitos Traba-
lhistas;

6.7.Aregularizagaofiscaldaempre§acontratadasefaverificada,medianteaconsultaefetuadapormeioeletr6nico.Nenhum

pagamento  sera  efetuado  a CONTRATADA na  pendchcia  de  qualquer uma das  situag6es de conferencia  e  aprovaeao e
atestagao de conformidade com os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal,  sem que isso gere direito a altera9ao de

preaps ou compensagao financeira;
6.7.1.  Caso  seja detectado  algum  problema na dooumenta?ao  entregue anexa a nota fiscal/fatura,  sera concedido,  pela
Contratante,  prazo para regularizacao. Ap6s o decurso deste,  em  permanecendo a inercia da Contratada, o contrato sera
rescindido com aplica9ao de multa prevista em clausula contratual.
6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentaQao da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA, importafa em prorrogacao
automatica do prazo de vencimento da obrigagao do CONTRATANTE;
6.9.  Todos os  custos  com  impostos,  taxas,  e demais despesas  que  porventiira  ocorrerem  serao de  responsabilidade da
empresa contratada.

CLAUSULA SETllvIA -OBRIGACOES DA CONTRATADA:
7.1. Realizar o objeto licitado, de acordo com as especifica96es deste Termo, utilizando normas tecnicas oficiais para a boa
execueao do serviap e cumprir o que se segue:
7.2.  Executar os servigos contratados, com qualidade e eficiencia,  conforme especificados neste termo,  aclotando os pro-
cedimentos  previstos  nas  normas  regulamentares  expedidas  pelo§  respectivos  6rgaos,  bern  como,  as  normas  federais,
municipais e estaduais, que vierem a ser editadas, acerca do objeto do contrato;
7.3. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas e ou quaisquer Onus fiscais e
tribufarios de origem Federal, Estadual e Municipal, bern como, todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais,
vigentes durante a execu¢ao da presta9ao do servico e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhe
§ejam imputaveis, inclusive, com rela9ao a terceiros, em decorrencia da celebra¢ao do contrato e de sua execu?ao;
7.4.A inadimplencia da licitante vencedora, com  referencia aos encargos trabalhistas,  previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucao do  contrato,  nao transfere a  administragao a  responsabilidade  por seu  pagamento nem  podera
onerar o objeto desta licitagao;
7.5.  Responder par quaisquer danos pe§soais ou  materials causados a Administra9ao e/ou  a terceiros, quando caracteri-
zada a rna-fe, a dolo,  a negligencia ou a impericia profissional,  durante a prestacao do servico;
7.6.  Fica a contratada obrigada a comunicar,  por escrito,  a Administracao a ocorTencia de qualquer fato ou  dano  anormal,
verificado no local da presta9ao do serviap pactuado,  ate o primeiro dia dtil subsequente a ocortencia;
7.7. Responsabilizar-se pela sua conduta etica, durante as horas de trabalho, de forma a manter o devido respeito e cortesia
no seu relactonamento com terceiros e servidores da Administra9ao;
7.8.  Permitir que a Administracao fiscalize,  a qualquer tempo,  a execucao da prestacao do serviap,  ficando assegurado a
Administragao,  o direito de aceita-lo ou  nao;

7.9. Ressarcir a Administrapao o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagao ou  interrupeao da prestagao do
objeto  contratual,  exceto  quando  isso  ocorrer  por erdgencia  da  Admjnistra?ao  ou  ainda  por  caso  fortulto  ou  tonga  maior,
circunstancia§ devidamente comunicadas a Administragao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apes a sua ocorrencia;
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7.10.  Comunicar ao gestor da contratacao,  por escrito, qualquer anormalidade, de carater urgente, tao logo verificada,  na

prestagao dos servieos;
7.11.  Constituir-se em fiel depositaria de quaisquer materiais/equipamentos que, eventualmente,  solicitar a Administragao;

7.12.  Manter durante toda a execucao do contrato,  em compatibilidade com  as obrigae6es a serem  assumidas,  todas  as

#3d.!¥eesx:ree::ab#tean9t:°p:o?:,:I:ic::raa°n:ex!:i:::cnuees::i::gus:#;s,acontratacaodeservidorpertencenteaoquadrode
pessoal da Administracao;
7.14.  Nao revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meios, informap6es obtidas em decorfencia da realiza?ao dos ser-
viaps Contratados, sem pfevia e expressa autorizagao da Administragao;
7.15.  A empresa  Contratada  deve  estar ciente  que  a  Contratante  estafa  isenta  de  quaisquer outros  danos  causados  a
terceiros, originarios das atvidades desenvolvidas pela Contratada durante a execugao dos servigos,  mesmo que  nao in-
tencionais, devendo, assim, arcar com eventuais prejuizos, danos, ag6es indenizat6rias ou outras demandas administrativas
ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do serviap, ou mesmo ap6s sua conclusao;
7.16.  Protocolar junto  a  CONTRATANTE qualquer solicitaQao de  aditamento  ao  Contrato,  seja quantitativo,  qualitativo,  ou

prorrogagao de prazo, no prazo maximo de 20 (vinte) dias antes do termino do prazo de execucao;
7.17. Nao transferir, sob hip6tese alguma, a execugao dos servigos, objeto da presente contratagao;
7.18. As despesas com funcionarios da CONTRATADA, decorrentes de locomogao (passagens a6reas ou terrestres), hos-

pedagem e aljmentagao correrao por conta da mesma.

CLAUSULA OITAVA -OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
8.1. Fornecer subsidios e lnformap6es adequadas para a correta realizagao dos servieos, conforme objeto;
8.2.   Prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados;
8.3.   Fiscalizar e acompanhar toda a execu9ao dos serviaps, por meio de urn funcionario especialmente designado;
8.4.   Realizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato;
8,5.  Acompanhar o cumprimento do cronograma de execu9ao dos servicos.

CLAUSULA NONA-DO ACOMPANHAMENTO  E FISCALIZACAO  DO CONTRATO:
9.1.  0 Acompanhamento e fiscalizagao do objeto serao exercidos por Servidor(a) competente,  pertencente ao quadro fun-
cional da Contratante, devidamente designado para tal fim.  Em sua ausencia, podera ser designado outro(a) servjdor(a), a
criterio da adm inistraQao.
9.2.  0 (a) §ervidor(a) designado(a)  sera responsavel pelo acompanhamento e fiscalizapao da execucao do objeto e apre-
sentafa a contratante,  relat6rio comunieando qualquer inadimplencia ocorrida na execucao contratua],  sendo sua respon-
sabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos servigos.
9.3.  A presenca da fiscalizagao nao elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada
9.4.  0 fiscal  do contrato  sera responsavel  pelo  recebimento  das  Notas  Fiscais/Faturas,  como tambem,  realizar a devida
conferencia, para verifroar a conformidade com a solicita9ao, e ainda:
9.5. Pelas anotap6es em registro pr6prio, de todas as ocortencias relacionadas a execu9ao do contrato;
9.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observancia acerca da especificag6es, qualidade e

quantidade do objeto contratado).
9.7.  A Fiscalizagao  podefa,  inclusive,  fazer cumprir  a especificag6e§  do  objeto  e  demais  condi96es  constantes  do  lnstru-
mento Contratual e do Termo de Referencia;
9.8.  0 fiscal podera suspender a execugao do objeto julgado inadequado,  no caso de inobservancia, pela CONTRATADA,
de quaisquer de suas exigencias, dentro do prazo por ela fixado, ou  pela pfatica de irregularidade ou omissao no compri.
mento do objeto do contrato.
9.9.  Qualquer  entendimento  entre  a  fiscallzaeao  e  a  CONTRATADA,  desde  que  nao  inflija  nenhuma  clausula  contratual,
sera feito por escrito,  nao sendo tomadas em cons.idera96es quaisquer alegag6es da CONTRATADA com fundamento em
ordens ou declarag6es verbais.
9.10. A atuagao ou omissao,  total  parcial, da fiscalizagao da CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de total respon-

sabjlidade pelo cumprimento das obrigac6es estabelecidas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA-DO  RECEBIMENTO DO OBJETO:
10.1.  Quando  os  servigos  contratados  ficarem  inteiramente  concluido§,  de  perfei(o  acordo  com  o  instrumento  contratual,
dar-se-a o recebimento provis6rio pelo responsavel por seu  acompanhamento e fiscalizagao,  mediante recibo,  para efeito
de posterior verificagao da conformidade dos serviaps com as especifica96es condicdes so[icltadas.
10.2.  0  recebimento  definitivo  dos  servigos  dar-se-a  por  servidor(a)  designado  (a)  pela  autoridade  competente,  ap6s  o
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decurso do prazo de analise ou observacao que comprove a perfeita execuoao tecnica e legal do objeto contratado.
10.3.  0  recebimento  provis6rio  ou  definitivo  nao  exclui  a  responsabilidade  da  contratada  quanto  a  qualidade,  correcao  e
seguranpe do objeto contratado.
10.4.  Correfa por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas tecnicas oficiais,  para a perfeita exe-
cu9ao do objeto, caso se fapa necessario.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA . DOS ACRESCIMOS E SuPRESS6ES:
A quantidade inicialmente  contratada podefa ser acrescida e/ou  suprimida dentro dos  limites  previstos no  §  1 a,  do art.  65,
da Lei 8.666/93,  podendo a supressao exceder tal  limite,  nos termos do § 2°,  inciso  11, do mesmo artigo.

cLAusuLA DEciMA SEGUNDA -DA ALTERAeAO CONTRATUAL
12.1. 0 Contrato podera ser alterado nos seguintes casos:
12.1.1    Unilateralmente pela ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MARITUBA:

a) Quando houver modificagao nos servigos e/ou das especificag6es, para melhor adequagao tecnica ao§ seus objetivos;
11.2 -Por acordo entre as partes:
a) Quando for necessaria a modificapao do regime de execugao, em face de verificagao de motivos tecnicos e inaplicabili-
dade dos termos contratuais originarios;
b) Quando for necessaria a modificaeao da forma de pagamento, por imposl9ao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao e pagamento,  com relagao a proposta fixado,  sem a cctrrespondente con-
traprestagao de fomecjmento de bens ou execucao dos servi¢os;
c)  Para restabelecer a relaeao que as  partes  pactuaram  inlcialmente,  entre os encargos da contratada e a retribuigao da
ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MARITUBA, para justa remuneragao dos serviaps, objetivando a manuten¢ao do inicial
equil(brio econ6mieo financeiro do contrato;
d) Podendo ser prorrogados de acordo com art. 57, da lei 8.666/1993, autorizado pela Autoridade Competente.

CLASULA DECIMA TERCEIRA -PENALIDADES:
13.1.  Para a aplicaeao das. penalidades previstas serao levadas em conta a natureza e a gravidade da falta,  os prejuizos
dela advindos para a Administragao  Pdblica e a reincidencia na pfatica do ato conforme discriminado a seguir:

13.1.1.ADVERTENCIAESCRITA,comointuitoderegistrarocomportamentoinadequadodolicitantee/oucontratado,

sendo cabivel apenas em falhas leves que nao acarretem prejuizos graves ao Municipio;
13.1.2.  Constltuem ilicitos administrativos as condutas previstas na Lei  Federal  n° 8.666/93 e demais normas perfunentes a
materia,  assim como em decreto  regulamentador,  sujeitando-se os  infratores as  cominac6es  legais,  garantida  a  previa e
ampla defe§a em  processo administrativo;
13.1.3. A inexecu9ao contratual,  inclusive  por  atraso  injustificado  na execu9ao  do  contrato,  sujeitara  a contratada a  multa
de mora, que sera graduada de acordo com a gravidade da infragao, obedecidos os seguintes limites maximos:

I -10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, dentro do prazo estabelecido, contados da data de sua convocagao;

11 -0,3°/a  (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso,  sobre o valor da parte do servieo nao realizado;
Ill -0,7°/a (sete d6cimos por cento) sobre o valor da parte do serviap nao realizado,  por cada dia subseqtlente ao trig6-

simo.

13.1.3.1.  A multa  a  que  se  refere  este  item  nao  impede  que  a Administragao  rescinda  unilateralmente  o  contrato  e
aplique as demais sang6es previstas na lei;

13.1.3.2. A multa,  aplicada ap6s regular processo administratlvo,  sera descontada da garantia do contratado faltoso;
13.1.3.3.  Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada,  alem da perda desta,  a contratada respondera pela

sua diferenoa,  que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragao ou,  ainda,  se for o caso,
cobradaj.udicialmente;

13.1.3.4   Nao tendo sido prestada garantia,  a Administrapao se reserva o direito de descontar diretamente do paga-
mento devjdo a contratada o valor de qualquer multa porventura imposta:

13.1.3.5. As multas previstas neste item nao ten carater compensat6rio e o seu pagamento nao eximifa a contratada
da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrag6es cometidas;
13.1.4.  Ser5o punidos com a pena de suspensao tempofaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Adminis-

tragao os que incorrerem nos ilicitos previstos nas disposic6es legais citada;
13.1.5.  Serao  punidos  com  a  pena  de  declarapao  de  inidoneidade  para  licitar e contratar com  a Administraeao,  enquanto

perdurarem os motlvos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade competente
para aplicar a puni9ao,  os que incorram em outros ilicitos previstos em lei.

ROD. BR 316-S/N -Kin 13 -Centro -Marituba/PA -CEP: 67200-000



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO E GEST^O -SEPLAN

COORDENA¢^O  DE  LICITAC6ES E CONTFIATOS

CLAUSULA DEcllvIA QUARTA -RESCISAO:
14.1.  0 Contrato,  a autorizacao  para  inicio dos servigos (Ordem de  Execu9ao de  Serviaps -O.E.S.)  e a Nota de  Empenho

pfevio da despesa, poderao ser rescindidos ou revogados, conforme o caso, quando for positivado:
14.1.1.  Inobservancia e cumprimento irregular de Clausula do  Edital e do contrato;

14.1.2.  Cumprimento irregular de Clausula do Edital, contrato,  e/ou especificag6es dos serviaps;
14.1.3,  0 desatendimento das determina96es regulares emanadas da fiscalizagao da Administra?ao Municipal de Marituba;
14.1.4.  0 cometimento reiterado de faltas na execucao dos servigos ensejadores de aplicagao de penas disciplinares;
14.1.5. A decreta9ao de falencia ou  pedido de concordata;
14.1.6. A dissolucao da sociedade ou falecimento do Contratado, conforme ocaso;
14.1.7.  Raz6es de interesse pdblico regularmente explicitado;
14.2. A rescisao do Contrato e as suas consequencias observarao os  parametros definidos na  Lei  n° 8.666/93, capitulo  Ill,

Se9ao V (arts. 77 a 80).

CLAUSULA DECIMA QUINTA:  DA GARANTIA DOS SERVICOS A SERENE  EXECUTADOS:
A CONTRATADA,  no  ate  da  assinatura  deste contrato,  devefa  apresentar comprovante  de formalizacao da garantia,

correspondente a 5% (cinco) por cento do  valor  atribuido  ao  contrato,   proveniente  da  cauoao realizada em dinheiro, titulos
da divida ptlblica,  seguro garantia ou fianca  bancaria.

A caugao  inicial  sera  reforcada durante  a execucao dos  serviaps  contratados,  de  forma  a totalizar sempre 5% (cinco)

por cento, do   valor  atualizado   do   contrato,   (preaps   iniciai§   mais reajustamentos, se houver),  ate o limite de  10% (dez por
canto),

CLAUSULA DECIMA SEXTA -COND196ES GERAIS:
16.1.  Alguns serviaps,  dependendo de suas caracteristicas,  s6 poderao ser executados fora do  horario de expediente da
Secretaria Municipal de Administracao,  devendo a programagao ser feita em conjunto com  a FISCALIZACAO;
16.2. A aceitaeao dos servieos nao exonerara a CONTRATADA, nem seus tecnicos, da respon§abilidade tecnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execuQao dos servicos,  inclusive,  pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o
art.  618  do C6digo  Civil;

16.3.  Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela CONTRATADA;
16.4.  Deixa expresso que nao aprova ou endossa a utilizaeao do contrato objeto da presente licitagao para caucionar qual-

quer operagao financeira.

CLAUSULA DECIMA SETIMA-DO FORO:
Para a solu9ao de quaisciuer ddvidas,  litigios ou  a96es decorrentes deste  Contrato Administrativo,  os contratantes elegem

o foro da cidade de Marituba/PA,  Estado do Pafa, com a rendncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou
venha a ter.

cLAusuLA DEciMA OiTAVA. REGisTRO E puBLicAeAO:
Este contrato sera publicado,  em forma de extrato,  na imprensa,  face do que disp5e o art.  61,  paragrafo dnlco,  da Lei  de
Licita96es e Contratos.   E,  por estarem justos e contratados, firmam o presente ate em 03 (des) vias de igual teor e forma,
na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam produzido§ os efeitos legais e pretendidos.
Marituba/PA, _ de _ de 2018.

Secretaria Municipal de Administra9ao

CONTRATANTE

CONTRATADA
Testemunhas:  1 :

CPF:



PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  MARITUBA-PA
SECRETARIA  MUNICIPAL DE  PLANEJAMENTO E GEST^O -SEPLAN

COORDENAC^O  DE  LICITAC6ES E CONTRATOS

PROTOCOLO  DE RECEBIMENTO DO  EDITAL -TOMADA DE PRECOS N° 6/20182806-01.TP.PMM-SEMAD

Senhor Licitan{e,

Sol[cito a V.  Sa.  preencher com LETRA LEGivEL o Protocolo de Recebimento  do Edital e seus anexos abaixo e

remete-lo ao servidor, no ate de seu recebimento.

0  nao  preonchimento completo do  Protocolo de  Recebimento do  Edital  exime  a  Presidente  da  Comissao da

comunicagao de eventuais retificag6es ocorridas no instrumento convocat6rio, bern como, de quaisquer informae6es adici-

onai§.

OBJETO:  Contrata§ao de empresa especializada para execu§ao do projeto de trabalho t6cnico social junto as 749
familias contempladas com unidades habitacionais do Parque dos Umaris pelo Programa Minha Casa Minha Vida,

mediante Conv6nio assinado entro a Caixa Econ6mica Fedei.al a o Municipio do Marituba-PA.

RAZAO SOCIAL:

CNPJ  NO:

ENDERECO:

COMPLEMENTO:

CEP:

TELEFONE:

E-MAIL:

.CIDADE / ESTADO

PESSOA DE CONTATO:

CELULAR:

Data da abertura:   03 de agosto de 2018.

Hora:  09h30min.

Local:  Coordenacao de  Licita86es e  Contratos,  sedjada  na Rodovia  BR-316,  stn -kin  13 -Centro -Marituba-

Pafa,  CEP:  67.200-000.

Declaramos ter recebjdo da Prefeitura Municipal de Marituba -Coordenagao de Licitac6es e Contratos,  o Edital

e seus anexos da TOMADA DE  PRECOS N° 6/20182806.01.TP.PIVIM.SEMAD.


