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ANEXO 1
TERMO ms REFERENCIA

OBIETO: Contratacao de Empresa para prestar servicos de mao de obra terceirizada (SERVICOS DE
PORTARIA), cujos empregados sejam regidos pela Consolidacéo das Leis Trabalhistas — CLT, para
atender as necessidades do Centro de Especialidade Odontolégicas — CEO e Policlinica, de
responsabilidade do Consércio Piiblico de Safide Microrregiao Russas - CPSMR, de acordo com as
especificacées e quantitativos previstos no Anexo I — Termo de Referéncia deste edital.

D0 TIPO E DO REGIME DE EXECU(,I/$0: Menor Preco/indireta — empreitada por preco global.

IUSTIFICATIVA

Para assegurar a continuidade do atendimento dos servicos, objeto dessa contratacao de servicos
terceirizados. Neste tocante, insta destacar a justificativa para subsidiar a presente contratacéo. A
realizacao desses servicos de forma terceirizada torna-se necessaria para preenchimento da lacuna
e atendimento da demanda instalada, vez que este érgao nao dispée, em seu quadro de pessoal, de
recursos humanos para 0 atendimento aos servicos requisitados. lsto porque, ainda que algumas das
atividades encontrem fun<;6es correspondentes no quadro de pessoal deste érgao, denota-se que a
tendéncia deste érgao, é promover a extincao de determinados cargos ligados a atividades
estritamente acessérias, sendo certo que tal tendéncia, inclusive, ja esté altamente difundida e aceita
em grande parte do pais.

Desta forma, sem qualquer perspectiva de realizacao de concurso pdblico para 0 preenchimento de
cargos pfiblicos ligados as atividades que se pretende terceirizar, cuja extincao apresenta-se como
uma forte tendéncia, e ainda visando atender de forma mais completa e eficiente todas as demandas
deste consércio, necessaria se faz a contratagao dos profissionais acima especificados.

Portanto, 0 CPSMR, optou pela transferéncia a iniciativa privada da realizacao de servicos
eminentemente acessérios e néio ligados diretamente a atividade-fim do Consércio Piiblico de SaL'1de
Microrregiao RUSSAS.

A principal misséo das atividades meio e apoio operacional é garantir a operacionalizacao integral
das atividades finalisticas (atividades atreladas as funcfies de Estado] de forma continua, eficiente,
flexivel, facil, segura e confiavel. Para atingir esse objetivo a Administracao Pfiblica vem buscando,
de forma racional e persistente, obter melhor emprego de seus escassos recursos visando atingir a
eficécia e eficiéncia de suas a<;6es. Essa dificil missao, muitas vezes, torna-se impossivel de ser
cumprida a contento, em razao da falta de uma estrutura especifica para execucao de tarefas que,
embora sejam consideradas auxiliares, sao imprescindiveis para 0 funcionamento das organizacfaes,
como é 0 caso dos servicos terceirizados que se pretende contratar.

Tendo em vista a busca da prética dos principios da eficiéncia e efetividade, quando se tenta alcancar
a alta produtividade, agilidade, qualidade, seguranca e maxima perfeicao do trabalho, as adequagées
dos atuais servicos sao as metas visadas pela administracao das atividades meio e apoio operacional,
0 que nao seria possivel sem a contratacao de servicos especializados terceirizados. Sendo assim, a
terceirizacao dos referidos servicos tem sido 0 meio mais adequado para atingirmos a meta desejada,
pois, busca-se desta forma 0 atendimento dos principios da economicidade e eficiéncia, bem como,
um elevado padrao na satisfagao do interesse ptiblico. Considerando as necessidades da prestacao
desses servicos a Administracao, sua contratacao poderé estender-se por mais de um exercicio
financeiro, aplicando-se, portanto, literalmente, 0 conceito de servico continuado.
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OBIETIVO

Com a determinacao de cumprir a Lei Federal n9. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com todas as
suas Alteracoes posteriores e as demais Leis que regem os procedimentos licitatorios, é que
elaboramos 0 presente Termo de Referéncia para nortear a contratacao, objeto deste termo, para que
no procedimento legal, seja efetuada a selecao de proposta mais vantajosa para o CPSMR, tendo por
finalidade definir elementos que norteiam a contratacao de empresa que pratique precos de mercado
e qualidade na execucao dos servicos, visando a formacao de contrato, para atender as necessidades
do CPSMR.

DA IUSTIFICATIVA DO PREGAO PRESENCIAL

O Sr. lerdson Cristiano Neri Bessa, portador do CPF n9. 019.132.923-12 e RG: n9 2004032019681,
nomeado através da Resolucao n9 0001 de 07 de laneiro de 2021, no uso de suas atribuicoes legais, vem
através desta justificar 0 uso da licitacao na modalidade PREG/10 PRESENCIAL, haja vista que a legislacao
em vigor determina que seja feito preferencialmente na modalidade PREGAO ELETRONICO, para
recursos parcial ou total oriundos de repasses federais, considerando que os recursos necessarios para
cobrir as despesas deste objeto séo recursos proprios do Consorcio Piiblico de Safide da Microrregiao de
Russas ~ CPSMR.

Em cumprimento as prerrogativas outorgadas, na condicao de Secretario Executivo do Consorcio Piiblico
de Safide da Microrregiao de Russas — CPSMR e em estrita observacao a orientacao da legislagao vigente,
nos termos do § 49 do artigo 19 do Decreto Federal n9 10.024/19 de 20 de setembro de 2019, sob a qual
determina que seja apresentado justificativa sempre que for necessario a utilizacao do Pregao, na sua
forma Presencial em vez do Pregao Eletronico;

Considerando que o supramencionado Decreto nas licitacoes realizadas com a utilizacao de recursos
iepassados voluntariamente pela Uniao;

Considerando que 0 mesmo Decreto estabelece, também, a preferéncia pela utilizacao da modalidade
Pregéio na sua forma Eletronica, néo estabelecendo, contudo, sua obrigatoriedade, frise-se, mas, tao
somente, a obrigatoriedade da modalidade Pregao;

Considerando, no mais, que a opcao pelo Pregao Presencial decorre da sua prerrogativa de escolha que
possui a Administracao, ja que, como dito anteriormente, a Lei nao obriga a utilizagao do Pregao
Eletronico, pois essa é uma alternativa do contratante quando 0 objeto for comum o bastante para ser
completamente definido e encontrado no mercado, de forma simples e objetiva;

Considerando, ainda, que é sabido, e notorio, que a realizagao do Pregao, na sua forma Eletronica, tem
acarretado algims sérios problemas para os orgaos piiblicos de menor porte, a exemplo deste
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE, especialmente no que tange ao cumprimento contratual, por conta de
sua localizacao geogréfica, que fica distante das cidades de maiores portes, distancia essa permitida na
modalidade Eletronica, onde acarreta um desinteresse posterior de licitantes locais e de cidades mais
proximas em participar das licitacoes, o mesmo néo ocorre quando do Pregao na sua forma Presencial,
que demanda, e demonstra maior interesse por parte dos participantes locais e regionais, justamente pela
necessidade da presenca fisica do licitante, assegurando, geralmente, desta forma, a contratacao;

Considerando, por fim, que o Pregao é a forma obrigatoria de modalidade de licitacao a ser utilizado,
previsto no Decreto n9 10.024/19, o que efetivamente aqui tendo sido apenas optado pela sua forma
Presencial, o que reitere-se indubitavelmente, é permitido pela mesma legislaqao pertinente, haja vista
que o Decreto predito apenas estabelece a preferéncia pela forma Eletronica, e nao sua obrigatoriedade,
e sendo que 0 Pregao Presencial, além de mais pratico, fécil, simples, direto e acessivel, atinge 0 seu fim, e
fim fmico de toda licitagéo, qual seja garantir a observancia do principio constitucional da isonomia,
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permitindo a participagao de quaisquer interessados que atendam aos requisitos exigidos, e a selecionar
a proposta mais vantajosa para a Administragao, mediante sessao piiblica, por meio de propostas de
precos escritas e lances verbais, além de ser eminentemente piiblico e aberto, nao resultando desta forma
qualquer prejuizo para a Administracao, eis porque se justifica a inviabilidade da utilizagao do pregéo na
forma eletronica, optando-se, como aqui se faz, pela utilizacao do Pregao Presencial.

Justifica-se a contratacao de empresa para contratacao de mao de obra terceirizada, destinadas a atender
a demanda da Policlinica Dr. josé Martins de Santiago e do Centro de Especialidades Odontologica — CEO,
objeto deste certame. Justificado pelo motivo supraditos, se faz necessario realizacéo de processo
licitatorio. Como rege a Lei Federal n9 8.666/93.

ESPECIFICACOES nos SERVICOS A SEREM CONTRATADOS

LQTE glmgo
ITEM DESCRICAO | QUANT. UND.01 (UM) POSTO DE PORTARIA 24 HS ENVOLVENDO 04 [QUATRO]

P()RTEl'ROS EM ESCALAS DE 12 (DOZE) X 36 [TRINTA E SEIS) HORAS, PARA
POLICLINICA DR. JOSE MARTINS DE SANTIAGO. MES
O1 (UM) POSTO DE PORTARIA 24 HS ENVOLVENDO 04 (QUATRO)
PORTEIROS EM ESCALAS DE 12 [DOZE) X 36 (TRINTA E SEIS] HORAS, PARA
O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLDGICA —CEO.
01 [UM] POSTO DE PORTARIA COM 40 (QUARENTA] HORAS §EMANAIS,
ENVOLVENDO O1[UM) PORTEIRO, PARA POLICLTNICA DR. IOSE MARTINS
DE SANTIAGO

MES

MES

ORIGEM, MODALIDADE, CRITERIO DE IULGAMENTO:

Devera ser adotada a modalidade licitatoria PREGAO na forma PRESENCIAL, tendo com critério de
julgamento: MENOR PRECO POR LOTE, tudo com fundamento da Lei N9. 10.520/02 c/c Lei N9.
8.666/93 e Decretos Federais.

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA SESSAO PUBLICA D0 CERTAME

1 — O Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitagao em sessao ptiblica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar—se-a no endereco constante do Preémbulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedecendo a legislacao em vigor.
2 -CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessao os representantes dos interessados em participar
do certame deverao se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, identificar—se e
comprovarem a existéncia dos necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica de
todos os demais atos inerentes ao certame, assinando entiio lista de presenca.
3 —RECEBlMENTO DE ENVELOPES: A partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera
inicio a sessao piiblica do Pregao Presencial, na presenca dos representantes dos licitantes
devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebera
de cada licitante ou seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados
nos fechos, as propostas de pregos e a documentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, fazendo
registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
3.1 — Depois de encerrado 0 recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro.
3.2 — Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
4 - ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os envelopes
contendo a "Proposta de Precos" de todos os licitantes, 0 Pregoeiro ou membro da equipe de apoio
fara a verificacao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital. A seguir,
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o Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de precos
para o fornecimento do [5] objeto (s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
5 — CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os licitantes, em
ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preco e aqueles que
tenham apresentado propostas com precos sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento]
relativamente a de menor, para que seus representantes participem dos lances verbais.
5.1 - Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (trés) propostas de precos nas condicoes definidas no
subitem 5, o Pregoeiro classificaré as melhores propostas, até o maximo de 03 [trés), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidas nas
propostas escritas iniciais.
6 — LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que
deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposicoes:
6.1 — O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de MENOR PRECO POR LOTE e
os demais, em ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas seré
realizado imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
6.2 — So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao Liltimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
6.3 — O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais teré a prerrogativa de:
a) Determinar um intervalo minimo entre os lances verbais a serem realizados;
b) Determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
6.4 — Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinacoes emanadas do Pregoeiro
na forma da alinea "a" do subitem anterior.
6.5 -Preclui direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente 0 licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea "b" do subitem 6.3.
6.6 — A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara exclusao
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ifiltima proposta
registrada para efeito de classificacao ao final da etapa competitiva.
6.7 - Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente, exclusivamente pelo
critério de menor preco.
6.8 - O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor oferta
para a Administracao nas situacoes em que néio se realizem lances verbais, ou realizando—se, depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
6.9 — Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, 0 desempate se fara por sorteio, em ato piiblico, na propria sessao do Pregao.
6.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a classificacao
final das propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente
quanto a conformidade entre a proposta/oferta de menor preco e o valor estimado para a
contratacao constante da planilha anexa ao Termo de Referéncia, decidindo motivadamente a
respeito.
6.1 1 - Tratando—se de preco inexequivel o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.
6.12 — Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior o Pregoeiro abrira 0 envelope de habilitacao
do licitante primeiro classificado "sob condi<;a"1o", considerando o disposto neste subitem.
6.13 — Diante da hipotese tratada no subitem 6.11 0 Pregoeiro podera, também "sob condicao“,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir melhor proposta, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
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6.14 - O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desisténcia dos lances
ofertados, sujeitando—se 0 licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
6.15 - Os licitantes que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementacao posterior. -
6.16 — Considerar—se—ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos,
irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
6.17 — Nao serao adjudicadas propostas com precos superiores aos valores estimados para a
contratacao, constantes da planilha anexa ao Termo de Referéncia.
6.17.1— Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais
ou inferiores a média daqueles apurados pelo Setor de Compras do CPSMR, responsavel pela
elaboracao e emissao da referida Planilha, assim também, dirimidas as eventuais duvidas que possan1
surgir.
6.18 — HABILITACAO D0 LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitavel, o
Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitacao" do[s)
licitante(s) que apresentou(aram] a(s) melhor(es] proposta(s), para confirmacao das suas condicoes
habilitatorias, determinadas nos documentos de habilitacao.
6.18.1 - Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
N9. 02 (Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital, ou com irregularidades no seu conteiido e forma, serao considerados inabilitados, nao se
admitindo complementacao posterior.
6.18.2 — Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo—lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de
interposicao de recurso por qualquer dos demais licitantes.
6.18.3 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociacao — subitem 6.18 deste termo, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificacao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
6.18.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Administracao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de
nova documentacao ou de nova proposta escoimadas das causas referidas neste artigo.
6.18.5 - O Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilita<;ao" se
dara ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
6.19 - RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado 0(5) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razoes, facultando—lhe juntar memoriais no prazo
de 03 (trés) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-
razoes em prazo sucessivo também de 03 [trés] dias corridos (que comecaré a correr do término do
prazo da recorrente), sendo—lhes assegurada vista imediata dos autos.
6.19.1 — O recurso sera dirigido a Autoridade Superior Competente, por intermédio do Pregoeiro, o
qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 [cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pela Autoridade Competente.
6.19.2 — Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo
Licitante.
6.19.3 — Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo Licitante.
6.19.4 -O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo, conforme disposto no § 29 do
art. 109 da Lei N9. 8.666/93.
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6.19.5 - A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
6.19.6 - A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
6.19.7 — O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
6.19.8 -Decidido[s) o[s) recurso(s] e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Autoridade Competente homologara e procedera a adjudicacao da(s) proposta(s) vencedora(s], para
determinar a contratacao;
6.19.9 — A intimacao dos atos decisorios da administracao, Pregoeiro ou Autoridade Competente —
em sede recursal sera feita mediante publicacao do ato em Diario Oficial ou jornal de grande
circulagao regional.
6.19.10 - Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados
no CPSMR.
6.20 - ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que
mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificacao, a analise da documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo
ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e
facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
6.20.1 — Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a execucao do servico, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente instruido,
sera encaminhado:
a) a Procuradoria Geral do CPSMR, para fins de analise e parecer;
b) e depois a Autoridade Competente para fins de homologacao.
6.21 — SUSPENSAO DA SESSAO: A0 Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante
motivo devidamente justificado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta
decisao na ata dos trabalhos.
6.21.1 - O Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao e
outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncia a fim
de obter melhores subsidios para as suas decisoes.
6.22 - INDICACAO D0 VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado vencedor
o Licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste Edital, apresentar a MENOR PRECO POR
LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
6.22.1 - Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

Paragrafo Primeiro: Encerrada a etapa de lances na hipotese de participacao de licitante
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), sera observado o disposto nos art. 44 e 45
da Lei complementar n9 123 de 2006, regulamentada pelo Decreto n9 6.204 de 2007 e alterada pela
Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014.

Paragrafo Segundo: Nessas condicoes, as propostas que se encontrarem na faixa de 5% (cinco por
cento) acima da proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira
colocada e 0 licitante ME ou EPP melhor classificado tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

Paragrafo Terceiro: O licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de
precos contemplando o lance final ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
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Paragrafo Quarto: A empresa vencedora do lote, que nao apresentar a Proposta Consolidada
dentro do prazo acima citado, ficara automaticamente INADIMPLENTE pelo periodo de 02 (anos)
com a administracao.

Paragrafo Quinto: a empresa que nao obedecer a clausula 6.13 do edital sofrera as penalidades
constantes do art. 87, inciso lll da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

nos DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos para
sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca
de ocorréncias posteriores.

Declaracao de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 [dezoito) anos
em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 [quatorze) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXlll do Art. 79 da Constituicao
Federal.

Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o CPSMR assinada pelo(s)
socio[s) e/ou proprietario da empresa.

A) HABILITACAO ]URlDICA

a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil da Iunta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Iunta
onde opera com averbacao no registro da lunta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) copia[s)
do[s) CPF e RG do(s] sc'>cio[s) da empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da ]unta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz,
acompanhado da(s) copia(s) do(s) CPF e RG do[s) socio[s] da empresa.
a.3) INSCRICAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de
Registro das Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a
matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
ll) Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa [diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
Ill) Ata de fundacao da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
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B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social
(2019), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balancos provisorios, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do
Livro Diario — estes termos devidamente registrados na junta Comercial — constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores, e, ou, no caso
de empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera apresentar: copia
da Declaracao de lnformacao Socioeconomicas e Fiscais — (DEFIS) de Pessoa Iuridica e respectivo
recibo de entrega em conformidade com o programa gerador de documento de arrecadacao o
Simples Nacional;
b.2) No caso de sociedade por acoes, o balanco devera ser acompanhado da publicacao em jornal
oficial, em jornal de grande circulacao e do registro na ]unta Comercial;
b.3) No caso de empresa recém-construida [ha menos de 01 ano], devera ser apresentado 0 balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta Comercial,
constando no Balanco o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.
b.4] CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
b.5) CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela junta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emissao nao anterior a 30 (trinta) dias da data da licitagao.
b.6) CERTIDAO ESPEClFlCA [com todas as alteracoes e movimentacoes da empresa], emitida pela
lunta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 [trinta) dias da
data da licitacao.

C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRICAO JUNTO A0 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA ]URlDlCA — CARTAO CNP];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou filial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de §;NP|.
I) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVlDA
ATIVA DA um/10.
II) CERTIDAO QUANTO A Dl\/IDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNIClPIO DA SEDE DO DOMlClLlO DO LICITANTE.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante 0 Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS], da jurisdicao da sede ou filial do licitante, devendo
o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade fiscal.
c.5) Prova de situacao regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVlDA ATIVA DA UNIAO], alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
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c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdicao da sede ou filial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal.
c.7) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverao apresentar igualdade de QNPI
ressalvando-se aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento
que ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
c.8) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentado.
c.9] As certidoes de comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 [trinta] dias anteriores
a data de abertura do certame.

p) DA QUALIFICACAO TECNICA

d.1]Apresentar pelo menos 01 [um] Atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitagao.
d.2) Prova de Inscricao junto ao Conselho Regional de Administracao — CRA, seccao da sede da
empresa, de acordo na Lei Federal n9. 4.769/65, Decreto Regulamentador n9. 61.934/67.

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACAO

e.1) Apresentar memorial fotografico Sede da empresa (fachada e partes intemas) e algum
documento de agua, luz, telefone, que comprove o funcionamento da empresa a participante do
certame.
e.1.1) A comprovacao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa fisica, mesmos estas sendo socio (s) e ou Proprietario da empresa.
e.2) Alvara de Funcionamento emitido pelo orgao competente de cada Municipio da empresa
proponente.

Paragrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados em [originais ou copias], no caso
de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe
de Apoio, a vista do original.

Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO

Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa fisica
ou juridica podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio deste
Pregao.

Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao a pessoa que
nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipétese em que tal comunicacao nao tera efeito de
recurso.

A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
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Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnacoes mediante
peticao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:

O enderecamento a C E L— Comissao Especial de Licitacao do CPSMR;

A identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao, domicilio, numero
do documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada no Setor de Protocolo
do CPSMR no horario das 08:00 as 12:00 horas, dentro do prazo editalicio;

O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens discutidos;

O pedido, com suas especificacoes;

A resposta do CPSMR, sera disponibilizada a todas os interessados mediante publicacao do ato em
jornal oficial ou jornal de grande circulacao regional e constituira aditamento a estas lnstrucoes.

O aditamento prevalecera sempre em relacao ao que for aditado.

Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em modificacao dos termos
do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

». ~ ~
DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO.

Em qualquer fase do procedimento licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade superior, podera
promover diligéncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informacoes ou permitir sejam
sanadas falhas formais de documentacao que complementem a instrucao do processo, vedada a
inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta,
fixando o prazo para a resposta.

Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazé—lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
O CPSMR podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular
esta licitacao, em qualquer etapa do processo.

DA HOMOLOGACAO, ADIUDICACAO E DA GARANTIA DO CONTRATO

A adjudicacao desta licitacao em favor do licitante, cuja proposta de precos ou lance, se houver, seja
classificado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao de recurso, é da competéncia do Pregoeiro,
e, caso haja interposicao de recurso, sera so de responsabilidade da autoridade superior competente
do orgao de origem desta licitacao, que também promovera a homologacao.

No caso de interposicao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade superior,
competente do orgao de origem desta licitacao, decidido 0 recurso, este homologaré o julgamento do
Pregoeiro e adjudicaré o objeto ao vencedor.
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A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao se reserva ao direito de nao
homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito.

Apos a adjudicacao do objeto do certame e até a data da contratacao, o licitante vencedor devera
prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em
conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal n9 8.666/1993, vedada a prestacao de
garantia através de Titulos da Divida Agraria.

Na garantia devera estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventaj dias do prazo
contratual.

A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apos 0 cumprimento integral de todas as obrigacoes
contratuais e quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispoe o § 49, do art.
56, da Lei Federal n9 8.666/1993.

A nao prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando
descumprimento total da obrigacao assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades
legalmente estabelecidas, inclusive multa.

Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor
acrescido, nas mesmas condicoes estabelecidas no subitem anterior.

DO CONTRATO

Constatada a necessidade de ajustes na planilha de precos, com relacao a divergéncia nos valores
salariais correspondentes a categoria, definidos na Convencao Coletiva de Trabalho, percentuais dos
encargos sociais e tributos, valores referentes aos vales alimentacao e refeicao, erros de soma ou
multiplicacao, estes poderao ser corrigidos no momento da celebracao do contrato.

E vedada alteracoes nos quantitativos das categorias definidas na planilha de preco, até o momento
da celebracao do contrato.

A adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocacao, para a assinatura do
contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que solicitado durante
o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condicoes de habilitacao exigidas neste
edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo o periodo da contratacao.

Quando a adjudicataria nao comprovar as condicoes habilitatérias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pelo pregoeiro, desde que,
respeitada a ordem de classificacao, para, depois de comprovados os requisitos habilitatorios e feita
a negociacao, assinar o contrato.

Para fins de contratacao, o licitante vencedor que recolha encargos sociais ou tributos diferenciados,
devera informar a contratante quando da assinatura do instrumento contratual.

A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condicoes aplicaveis a
contratacao estao definidas na clausula de reajustamento de precos, constante deste termo.
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- gmncfifDA DURACAO no CONTRATO
O Contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a sua
duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, até 0 limite de 60
(sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n9. 8.666/93, e,
com vantagens para o CPSMR, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante
ao seu objeto.

A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

Toda prorrogacao de contratos sera precedida da realizacao de pesquisas de precos de mercado ou
de precos contratados por outros orgaos e entidades da Administracao Publica, visando a assegurar
a manutencao da contratacao mais vantajosa para a Administracao, em relacao a realizacao de uma
nova licitacao.

O contrato nz"-io podera ser prorrogado quando:

1. A Contratada esteja suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administracao, nos termos
do artigo 87, inciso lll, da Lei n° 8.666, de 1993, ou tenha sido declarada inidonea para licitar ou
contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os efeitos;
2. A Contratada nao mantiver, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
3. A Contratada nao concordar com a eliminacao, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis
nao renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratacao;
4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo aditivo.

DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

Quando da repactuacao salarial das categorias através de convencao coletiva de trabalho, sera feito
o reequilibrio economico-financeiro do contrato.

Nao poderao ser repassados aos custos do contrato os reajustes salariais espontaneos ou aqueles
decorrentes de acordos coletivos de trabalho ou convencoes coletivas realizadas fora da data base da
categoria.

DAS ALTERACOES, FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATACAO DO CONTRATO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressées no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% [vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.

A fiscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, ao qual, sera
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servicos, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
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O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios a
regularizacao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

A subcontratacao nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e solidaria
perante a Contratante.

As subcontratacoes porventura realizadas serao integralmente custeadas pela Contratada.

A Proponente vencedora da licitacao, podera subcontratar os servicos, objeto deste certame, até o
limite admitido pela administracao, com a anuéncia prévia da Gestora do Contrato, e em pleno
cumprimento do art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes;

Nao podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio e que tenha
sido considerada inabilitada.

A Contratada devera solicitar formalmente a Gestora do Contrato os pedidos de subcontratacao, com
os quais a mesma podera anuir mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos na
clausula de documentos de habilitacao.
Qualquer subcontratacao somente sera possivel com a anuéncia prévia do CPSMR, através do
responsavel por cada contrato, que exigira contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu
subcontratado, mediante a apresentacao de todos os documentos exigidos neste Edital e autorizacao
expressa do Consércio.

Da solicitacao prevista no item acima, constara expressamente que a empresa contratada é a unica
responsavel por todos os servicos executados pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo
nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitacao.

O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado ao CPSMR, que podera
objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e
encargos de qualquer natureza.

Neste contrato devera estar expresso que a empresa CONTRATADA é a unica responsavel por todos
os servicos executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os
demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitacao.

Em hipotese nenhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os
subcontratados.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilizacao de subcontratadas por razoes técnicas ou
administrativas.

DA FORMA DE PAGAMENTO D0 CONTRATO

O pagamento sera efetuado apos o recebimento dos servicos, devidamente atestados pelo Setor de
Almoxarifado e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 [trinta] dias
da data do fornecimento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
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O pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/ atura
apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos executados.

O "atesto" fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os servicos efetivamente prestados.

Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Nao produziu os resultados acordados;

Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para verificar a manutencao das condicoes de
habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislacao vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma,
para o atraso, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios apurados com base na
variacao do lndice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna [IGP-DI), divulgado pela Fundacao
Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-
se o critério "pro-rata temporis" para as atualizacoes nos subperiodos inferiores a 30[trinta) dias.

Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por esgotamento
do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.

Serao descontados de (forma integral ou parcelada] sobre o valor da fatura, os valores decorrentes
de indenizacoes ou de multas eventualmente registradas.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Servigo.

Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigacoes
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materiais,
consoante estabelece a Lei Federal n@ 8.666/1993 e suas alteracoes.
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Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia,
solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificara de imediato.

Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucao do objeto contratual.

Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste contrato.

Determinar o horario da realizacao dos servicos podendo ser variavel em cada local e passivel de
alteracao, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.

Solicitar que a CONTRATADA realize treinamento especificoa fim de atender interesse exclusivo da
Administracao, permanecendo a responsabilidade primaria da CONTRATADA em manter a
especializacao e qualidade dos servicos licitados. Os custos decorrentes dessa hipotese serao
ressarcidos pela Administracao, observando-se o disposto no art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993.

Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

Reembolsar a contratada os valores decorrentes de pagamentos de diarias, devidamente
comprovados, em caso de indispensavel deslocamento de funcionario da contratada a servico em
outra localidade diferente da sua lotacao, na forma e condicoes estabelecidas na legislacao pertinente
e no valor estabelecido na Convencao/Dissidios coletivos de trabalho da categoria profissional
respectiva. Nos deslocamentos para fora do Estado sera paga, além das diarias, a passagem aérea
classe economica, observando-se 0 disposto no art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993.

Reembolsar a contratada os valores de despesas, devidamente comprovadas, decorrentes de
pagamentos de horas extras, quando for 0 caso.

Indicar os locais onde serao prestados os servigos.

Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas nos
servicos prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

Determinar o horario da realizacao dos servicos, que podera ser variavel em cada local e passivel de
alteracoes, conforme conveniéncia da Contratante.

Promover, por seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos sob os aspectos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a
Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove o correto e tempestivo
pagamento de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao deste Contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar o objeto em conformidade com as condicoes contratuais.
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Manter durante toda a execucao contratual, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, to as
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes limitados ao
estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal n9 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
da sua culpa ou dolo, quando da execucao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de exclusao
ou reducao de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder a fiscalizacao ou acompanhar
a execucao contratual.

Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal
empregado para execucao contratual.

Prestar imediatamente as informacfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacao da CONTRATANTE.

Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da CLT, e
na Portaria n.9 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a seguranca e higiene do trabalho, bem
como a Legislacao correlata em vigor a ser exigida.

Apresentar mensalmente junto a CONTRATANTE no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis
subsequente ao término dos servicos prestados, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos
dos encargos sociais exigidos em legislacao vigente, em que se comprove a inclusao de empregados
utilizados nos servicos contratados, os quais nao terao, em tempo algum, durante o periodo
contratual, nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE ou com o CPSMR, sendo também de
responsabilidade da CONTRATADA, 0 pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente,
incidam sobre a prestacao dos servicos contratados, inclusive as contribuicoes previdenciarias
fiscais e parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros
previstos em lei), ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE por eventuais
autuacoes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA com
referéncia as suas obrigacoes nao se transfere a CONTRATANTE. Em nenhuma hipétese, e sob
 ,podera a CONTRATADA vincular pagamentos de sua responsabilidade, inclusive
os devidos a seus empregados, aos pagamentos a ela devidos pela CONTRATANTE.

Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem a
disposicao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposicoes com as mesmas caracteristicas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou licencas.

Apresentar a CONTRATANTE, previamente, a escala de férias dos empregados que estiverem a
disposicao da CONTRATANTE, bem como fazer suas reposicoes com as mesmas caracteristicas
profissionais daqueles beneficiados por férias ou licencas.

Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal do pessoal envolvido nos postos de servico.
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lmplantar, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, da assinatura do contrato, a mao de obra nos
respectivos postos de trabalho, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo que a
impossibilite de assumir os postos conforme 0 estabelecido.

Manter seu pessoal uniformizado, devidamente identificado por meio de cracha contendo fotografia
recente.

Manter sob sua responsabilidade todo pessoal necessario a execucao dos trabalhos, observando
rigorosamente as prescricoes relativas as leis trabalhistas e da Previdéncia Social.

Assumir a responsabilidade por qualquer acidente de que possam ser vitimas seus empregados nos
desempenhos dos servicos objeto do contrato ou conexos com este.

Comunicar imediatamente a Contratante, por escrito, em caso de substituicao de pessoal,
apresentando-lhe fotocopia da Carteira de trabalho do substituto, devidamente anotada e cépia do
registro de empregado.

lnstalar em prazo maximo de 60 [sessenta) dias e manter escritorio de apoio com um preposto com
autonomia para responder integralmente pelo contrato, na cidade de RUSSAS, por tempo integral

Fornecer uniformes e seus complementos a mao de obra envolvida.

Designar empregados de seu quadro, especializados e devidamente credenciados, assumindo total
responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigacoes
trabalhistas, fiscais e providenciarias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizacoes, multas
assim como, o cumprimento de todas as demais obrigacoes atinentes ao contrato;

Podera a Contratante, de acordo com o seu interesse e conveniéncia alterar o local de execucao dos
servicos, mediante previa informacao a Contratada.

Substituir, mediante solicitacao formal e a critério da Contratante, qualquer de seus empregados
designados para executar as tarefas correspondentes ao contrato, que nao esteja correspondendo
aos padroes estabelecidos pela contratante. A Contratada tera um prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
a contar da data da solicitacao, para proceder a troca, sob pena de multa.

Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, por acao ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos servicos, nao sendo a
CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indiretos ou lucros cessantes;

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias Liteis, contados da data da notificacao feita
pela CONTRATANTE.
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 ftrinta) dias;
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b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a critério do CPSMR, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos
materiais/servicos.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado “ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
ao CPSMR, independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d] Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.

As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condicoes:
a) de 05 [cinco] dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias uteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar com o CPSMR.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei Federal n9
8.666/93 e suas alteracées.

Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas a classificagao e desclassificacao de propostas de
precos escritas e lances e a habilitacao e inabilitacao, cabera recurso administrativo dirigido a
autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao, que devera ser registrada em
Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessao, constando o motivo e a sintese
das suas razoes, podendo o interessado juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir
do 19 (primeiro) dia util seguinte ao da interposicao, no endereco constante no CPSMR, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo—lhes assegurada vista imediata dos
autos.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente
disposto em contrario. So se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente normal no
CPSMR.

DAS RESCISOES CONTRATUAIS

O CPSMR, podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelacao judicial ou
extrajudicial se a contratada:

a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 [quinze) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especificacoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucao dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa autorizacao da
Contratante;
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f) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.

Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior,
a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados e recebido, deduzido o
valor correspondente as multas porventura existentes.

Nao cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.

independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao
do Consorcio, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamacao ou indenizacao
a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos executados e devidamente
recebidos.

Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;
Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.

Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato unilateral
da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante
prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se 0 desejar, apresente defesa no prazo de
1 0 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor recurso
hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao
rescisoria.
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