
 

 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/DPE/PI 

 

SEI Nº 00303.002364/2022-33 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  

Portal de Compras do Governo Federal www.gov.br/compras/ 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, 

com sede na Rua Nogueira Tapety, nº 138, Bairro Noivos, CEP: 64.046-020, Teresina - PI, por meio da 

Coordenação de Licitações e Contratos - CPL/DPE/PI, torna público, para conhecimento dos interessados, a 

realização de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 

PREÇO, ADJUDICAÇÃO POR ITEM, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO 

PESADO E MOTOBOY, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO PIAUÍ.  O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com as 

disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela 

Lei Complementar Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014, Decreto Estadual nº 11.319/2004, Decreto 

Estadual nº 11.346/2004, Decreto Estadual nº 14.483/2011, Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 05 de 26 

de maio de 2017 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 

junho de 1993. 

 

É Pregoeira, deste órgão, Fernanda Márcia de Lima Silva, designada pela Portaria GDPG nº 379/2022 de 20 

de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado do Piauí Edição nº 99. 

 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

07 de novembro de 2022 às 09h00min 

UASG: 453705 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI 

Local da Sessão Pública: www.gov.br/compras/pt-br 

 

1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA 

SESSÃO PÚBLICA  

1.1. O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras/.  

 

1.2. A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá 07 de novembro de 2022 às 

09h00min, no site www.gov.br/compras/, nos termos das condições descritas neste Edital. 
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2 DO OBJETO 

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: 

AUXILIAR DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E 

MOTOBOY, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ. 

 

2.2 Este certame destina-se às empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus 

anexos e cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação. 

 

2.3 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: 

www.gov.br/compras/ e http://www.defensoria.pi.def.br. 

 

2.4 A licitação será dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

2.5 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras 

Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de 

Licitações pelo telefone nº: (86) 99428-1127. 

 

3 DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) e um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 

relativos a aquisição futura de bens e serviços, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e 

prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, 

as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem 

necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 

3.2 Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que e um documento vinculativo, 

obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão 

seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses. 

3.3 A Ata de Registro de Preços estará vigente até que se tenha consumido todo o quantitativo inicialmente 

registrado ou até o termo final do prazo de sua validade, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

3.4 O fim do prazo de vigência da Ata não implica a extinção dos contratos dela decorrentes, ainda em 

execução. 

3.5 O licitante terá que cotar o valor de cada item considerando a quantidade estimada constante no Anexo I 

deste Edital. Será respeitada a ordem de classificação das empresas. 

3.6 OS quantitativos estabelecidos no Anexo I estão baseadas nas necessidades da DPE-PI, para um período 

de 12 (doze) meses e, havendo a contratação, poderão ser adquiridos até o limite da quantidade informada, 

ficando esclarecido que não haverá a obrigatoriedade de contratação para a Administração. 
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4 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

4.1 O critério de julgamento será o de o MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO, observada às 

especificações técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital. 

 

4.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. 

 

5 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

5.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em 

relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de 

até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame. 

 

5.1.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em dias úteis, 

junto ao Setor de Protocolo da Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: 

protocolo@defensoria.pi.def.br, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico: 

cpldpe@defensoria.pi.def.br.Caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

5.1.2. A pregoeira deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame. 

5.1.3. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a 

formulação das propostas, será designada nova data para a realização deste PREGÃO.  

5.2 A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa 

física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem 

como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, 

efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante. 

 

5.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados a Pregoeira, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 

meio eletrônico via internet, endereçados exclusivamente ao e-mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

5.3.1 A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

5.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

5.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

 

5.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
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6 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

6.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF, conforme disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 

6.1.1 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 

presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo 

com as orientações que seguem no link: www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/sicaf-digital.  

 

6.1.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

6.2 Será vedada a participação de empresas: 

 

a) Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

b) Empresas em recuperação judicial ou cujas falências hajam sido 

declaradas, bem como as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação; 

c) Empresas que, por qualquer motivo, estejam impedidas ou punidas com 

suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

d) Cooperativas, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

MPT e AGU em 05/06/03 e Acórdão TCU nº 1815/2003 - Plenário. 

e) Servidor ou dirigente da DPE-PI responsável pela licitação; 

f) O autor do Termo de Referência, pessoa física ou jurídica; 

g) Empresa cujo sócio, gerente ou diretor seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, 

dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação (art. 3º, II, da 

Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009 do CNMP). 

h) Os interessados que estejam incluídos no Cadastro de Inadimplentes com 

Débitos na Dívida Ativa do Estado do Piauí – CADIPI – nos termos do art. 6º da 

Lei nº 5.533 de 30 de dezembro de 2005. 

i) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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j) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

6.2.1 A vedação à participação de consórcios neste certame justifica-se diante da 

natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado 

por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno 

e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante à 

qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em qualquer limitação 

quanto à competitividade. 

6.2.2 Segundo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o art. 33 da Lei nº 

8.666/93 estabelece uma prerrogativa em benefício da Administração Pública em 

admitir ou não a participação de empresas constituídas sob a forma de consórcios 

nas licitações públicas. Nesse sentido, o ACÓRDÃO Nº 2831/2012 – TCU –Plenário 

informa: 

17. A jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a admissão ou não 

de consórcio de empresas em licitações e contratações é competência discricionária 

do administrador, devendo este exercê-la sempre mediante justificativa 

fundamentada. 

18. Não obstante a participação de consórcio seja recomendada sempre que o objeto 

seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal alternativa também não é 

obrigatória. 

19. Devem ser consideradas as circunstâncias concretas que indiquem se o objeto 

apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possíveis licitantes. 

Somente nessa hipótese, fica o administrador obrigado a autorizar a participação 

de consórcio de empresas no certame, com o intuito precípuo de ampliar a 

competitividade e proporcionar a obtenção da proposta mais vantajosa. 

 

6.3 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”, em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 

6.3.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49;  

 

6.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação 

do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 

6.3.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

6.3.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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6.3.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

6.3.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

 

6.3.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

 

6.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

6.3.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

6.3.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 

e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 

93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

6.5 Na ausência da Declaração Unificada elencada no item 10.8.1, considera-se válida as Declarações 

devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que a Declaração 

Unificada será solicitada como documento complementar pela pregoeira 

 

7 DO CREDENCIAMENTO 

7.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.   

 

7.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.gov.br/compras/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas 

Brasileira – ICP - Brasil.  

 

7.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 

Pregão.  

 

7.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume 

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
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representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

 

7.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-

los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

 

7.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação 

 

8 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no item 11 do edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

8.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 11 deste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

8.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 

assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

 

8.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

8.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, 

de 2006. 

 

8.6 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8.7 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição 

dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as 

características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo próprio do 

sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula. 

 

8.8 A validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sessão 

pública do Pregão. 

 

8.9 Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos 
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serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, 

conforme anexo deste Edital. 

 

8.9.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive 

quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 

8.9.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento 

seguindo estritamente as regras contratuais de 

faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do 

quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 

8.666/93 e nos termos do art. 23, §2° do Decreto Estadual n° 14.483/2011. 

8.10 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos 

tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que 

se submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

 

8.10.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será 

mantido durante toda a execução contratual; 

8.10.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será 

suprimido, unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do 

pagamento, e/ou redução, quando da repactuação, para fins de total 

ressarcimento do débito. 

8.11 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.12 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

8.13 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

8.14 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lance. 
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9 DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 No dia 07 de novembro de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na internet será 

aberta por comando da Pregoeira, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de 

lances. 

 

9.2 A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

9.1.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

9.1.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.1.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

9.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

 

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes. 

 

9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

 

9.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item. 

 

9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital. 

 

9.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

 

9.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais). 

 

9.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

9.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
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de duração da sessão pública. 

 
9.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 

de lances intermediários. 

 
9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

 
9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá a 

pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, 

em prol da consecução do melhor preço. 

 
9.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pela pregoeira, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão 

do Ministério da Economia 

 

9.16 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

 

9.17 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

9.18 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 

9.19 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

9.20 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

9.21 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

9.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

 

9.22.1 no país; 

9.22.2 por empresas brasileiras;  

9.22.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.22.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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9.23 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

9.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 

9.25 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

9.26 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

observado o horário de funcionamento do órgão público, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

9.27 Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

10 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

 

10.1.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

10.1.2 Especificações do objeto de forma clara e completa, ou seja, detalhamento do 

objeto, observadas as características básicas constantes no Termo de Referência – 

Anexo I do edital. 

10.1.3 Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em 

moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, 

considerando o Anexo II - Planilha de Custos e Formação de Preços; 

10.1.4 A Planilha de Custos e Formação de Preços é o instrumento através do qual 

a Administração: 

 

10.1.4.1 Realizará o julgamento das propostas; 

10.1.4.2  Analisará a composição de custos decorrentes da execução do 

contrato; 

10.1.4.3  Realizará a fiscalização do contrato; 

10.1.4.4 Utilizará como guia para repactuação dos preços; 

10.1.4.5 Deverá ser apresentada planilha acessória para comprovação de insumos: 

Plano de Saúde, Seguro de Vida, EPI”S e Fardamento (Mensal). 

 

10.2 A proposta de preços deverá conter o documento de Guia e Recolhimento 

ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ou outro documento apto a 

comprovar o FAP. 

 

10.3 É vedado à proponente incluir na Planilha de Custos e Formação de Preços: 
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10.3.1 item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos 

não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos 

sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 

ao exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 

9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 

10.3.2 item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em 

Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 

Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 

10.3.3 rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, 

reciclagem e capacitação ou congêneres, pois tais parcelas já são cobertas 

pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - Plenário); 

10.3.5 rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e 

da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 

254/2010); 

10.4 A inclusão na proposta de item de custo vedado não acarretará a 

desclassificação do licitante, devendo a pregoeira determinar que os respectivos 

custos sejam excluídos da Planilha, adotando, se for o caso, as providências do art. 

47, caput, do Decreto nº 10.024, de 2019 

10.5 Na hipótese de contratação com a previsão de itens de custos vedados, tais 

valores serão glosados e os itens serão excluídos da Planilha, garantidas ampla 

defesa e contraditório. 

10.6 Na elaboração da Planilha de Custos e Formação de Preços, o percentual 

referente ao Imposto Sobre Serviço – ISS deverá ser cotado em conformidade 

com o Código Tributário do Município da prestação do serviço. Nos demais casos, o percentual deverá 

atender à legislação da sede do tomador do serviço. 

10.7 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com 

impostos, taxas, fretes, encargos sociais incidentes sobre a remuneração, seguros e quaisquer outros que 

incidam na contratação do objeto; 

10.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

10.9 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

da expressão “verba” ou de unidades genéricas; 

10.10 Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte não 
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poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional, visto que os 

serviços serão prestados com disponibilização de trabalhadores em dedicação 

exclusiva de mão de obra, o que configura cessão de mão de obra para fins 

tributários, conforme art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/2006. 

10.11 Serão desclassificadas as propostas e excluídos os lances que ofereçam preços 

excessivos ou inexequíveis, conforme a variação de preços no mercado e planilha de 

custo constante nos autos, podendo a Pregoeira realizar diligências para 

averiguação dos mesmos. 

10.12 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação pretendida; 

10.13 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de 

custos e formação de preços não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais. 

10.14 O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da 

proposta, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação. 

10.15 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

10.16 A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta 

10.16.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira. 

 

10.17 Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 

necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de 

aceitabilidade. 

 

10.18 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.19 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

 

10.20 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 
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11 DA HABILITAÇÃO 

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

11.1.1 SICAF. 

11.1.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br /) 

11.1.3 Ao Cadastro de Impedidos de Contratar com o Poder Público do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI, no endereço eletrônico: 

(http://www.tce.pi.gov.br/servicos/impedidos); 

11.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 

11.1.4.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a 

existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará 

para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.4.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

11.1.4.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

11.1.4.4  

11.1.5 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

11.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

11.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 

 

11.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
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exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas. 

11.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

11.2.3 descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pela Pregoeira lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

11.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 5 (cinco) horas, contados da solicitação da pregoeira pelo 

sistema, sob pena de inabilitação. 

11.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

11.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.6 e o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

11.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.7 Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, 

nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para 

fins de habilitação: 

11.8 A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em: 

 

11.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
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11.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede. 

 

11.8.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 

cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br;  

 

11.8.4 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.9 A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá em: 

 

11.9.1 Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, referente à matriz e, quando for o caso, 

igualmente da filial licitante, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública 

deste PREGÃO, se outro prazo não constar do documento. 

11.9.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta 

11.9.3  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

11.9.4 O balanço patrimonial e demais demonstrações deverão estar assinadas por Contador, 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

11.9.5 A comprovação da situação financeira da empresa  será   constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores   a   

1   (um)   resultantes   da   aplicação   das fórmulas: 

 

 

LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =                      Ativo Total   

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

LC =               Ativo Circulante___________ 

Passivo Circulante 

 

11.9.6 As  empresas   que   apresentarem   resultado    inferior    ou    igual    a    1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez   Geral   (LG),   Solvência   Geral   (SG)   e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 
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autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 

cento) do   valor   estimado   da contratação ou do item pertinente. 

 

11.10 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá em: 

 

11.10.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

11.10.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativa ao 

domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

 

11.10.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão 

Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida 

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda; 

 

11.10.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado; 

 

11.10.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados 

com o objeto licitado; 

 

11.10.6 Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

11.10.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei nº 

12.440, de 07 de julho de 2011; 

 

11.10.7.1 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos 

os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) 

declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento 

em que for declarado vencedor do certame, para regularização da documentação, 

para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 

11.10.7.1.1 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

11.11 Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA consistirá em: 

11.11.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico operacional que comprove 

experiência mínima de 03 (três) anos. Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes.  
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11.11.2  Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE tenha gerenciado contrato com um mínimo de 

50% (cinquenta por cento) dos postos de trabalho a serem contratados neste procedimento licitatório. 

11.11.3  Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, 

mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

11.11.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 

ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

11.11.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 

um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.  

11.11.6 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de 

períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.  

11.11.6.1. Não será aceita a somatória de períodos concomitantes (ao mesmo tempo); 

11.11.7 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

11.11.8  Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante deverá 

comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do número de postos 

de trabalho a serem contratados. 

11.11.9 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 (quarenta), o 

licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 20 (vinte) postos.  

11.11.10 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de atestados que 

comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado 

desta licitação, período não inferior a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, §12º da IN n. 02/2008. 

11.11.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 

11.11.12 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

11.11.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 

em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis.  

18



 

 

 

11.11.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante 

nos remanescentes. 

11.12 Deverá apresentar ainda a DECLARAÇÃO UNIFICADA: 

 

11.12.1 Declaração Unificada conforme modelo. (ANEXO IV) 

 

11.13 A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no 

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados. 

 

11.13.1 O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 3, de 26 abril de 2018, PODERÁ SUBSTITUIRÁ APENAS os 

documentos indicados nos subitens acima 11.4 – Habilitação Jurídica, 11.5 - Qualificação 

econômico-financeira e 11.6 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são 

obrigatórios apresentação.  

 

11.13.2 Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no 

CRC, o licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento 

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvando o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou 

empresas de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

11.13.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade 

fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 

vencida junto ao SICAF; 

 

11.14 Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pela pregoeira e sua Equipe de 

Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital. 

11.15 No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

11.16 O não atendimento das exigências constantes do item 11 deste Edital implicará a inabilitação do 

licitante. 

 

11.17 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 

obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item 

em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 
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11.18 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 

o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

11.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

12 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA E ENVIO DOS DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO  

12.1 Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocará o licitante detentor da melhor oferta, item a item 

ou um item por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREÇOS 

AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, a pregoeira fará uso de a ferramenta 

“CONVOCAR ANEXO”, devendo o licitante anexar o documento utilizando o link “ANEXAR” disponível 

apenas para o licitante/vencedor. 

 

12.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, 

em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de inabilitação 

 

12.3 O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas observado o horário de funcionamento do órgão público, ou seja, das 8h às 14h, contados da 

convocação. 

 

12.4 Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: cpldpe@defensoria.pi.def.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá entrar em 

contato com a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo. A pregoeira não se 

responsabilizará por e-mails que, por qualquer motivo, não forem recebidos em virtude de problemas no 

servidor ou navegador, tanto da DPE/PI quanto do emissor. 

 

12.4.1 A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 04 

(quatro) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio 

da Proposta de Preço, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro da não aceitação da 

proposta. 

12.4.1.1 Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, 

dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo. 

 

12.4.2 É facultado a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 

processo desde a realização da sessão pública. 

 

12.4.3 Se a proposta não for aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a Proposta de Preços 

atualizada ou não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira DESCLASSIFICARÁ e 
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examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

 

12.5 A proposta deverá conter: 

 

12.5.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu ; 

12.5.2 Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 
ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 
instrumento convocatório. 

12.5.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

12.5.4 Conter a indicação do representante legal da empresa, com respectivo 
telefone e e-mail para contato. 

12.5.5  proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo III do presente Edital, 

vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da 

proposta; 

12.5.6 preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem 

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

12.5.7  A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

12.5.8 prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data 

estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado 

com o artigo 66, § 4º;O preço proposto deverá ser expresso em moeda  

12.5.9 corrente nacional (Real), com até duas casas decimais (0,00). 

12.5.10 proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as 

especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação. 

12.5.11 A Pregoeira reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre 

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que 

julgar necessários para os respectivos esclarecimentos. 

12.5.12 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no 

dia de sua apresentação. 

 

12.6 A Defensoria Pública poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA 

por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo 

facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não 

poderá ser modificada. 

 

13 DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL 

13.1 A documentação de habilitação, constante no item 10, caso solicitada pela pregoeira, deverá ser 

encaminhada em original ou cópias autenticadas, e a proposta original, deverão ser apresentadas no prazo 

máximo de 03 (três) dias úteis, contados da solicitação da pregoeira no sistema eletrônico, no seguinte 

endereço: Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos – Teresina/PI, CEP 64.046-020. Aos cuidados da 
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Coordenação de Licitações e Licitações e Contratos e a pregoeira responsável: Fernanda Márcia de Lima 

Silva. O envelope contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário 

individual, número do CNPJ, número e ano do Pregão Eletrônico. 

 

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de 

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, a pregoeira o declarará vencedor. 

 

13.3 Ocorrendo a inabilitação, a pregoeira convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua 

documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais 

lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou 

poderá revogar a licitação. 

 

14 DOS RECURSOS 

14.1 Declarado o vencedor, a pregoeira abrirá prazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma 

motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

14.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse 

direito. 

 

14.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 

razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentarem as 

contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no site: www.gov.br/compras/ 

 

14.5 O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo 

 

14.6 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, a Pregoeira terá até 5 (cinco) dias para: 

 

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo 

estabelecido; 

14.6.2 motivadamente, reconsiderar a decisão; 

 

14.6.3 manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente; 

 

14.7 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

14.8 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação. 

 

14.9 Não havendo recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o 

procedimento à autoridade superior para homologação. 
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15 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em 

que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

 

15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro 

lugar será declarado vencedor. 

 

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será 

examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências 

do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da 

licitação. 

 

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 

ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira, ou, quando houver 

recurso, pela própria autoridade competente. 

 

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto 

licitado. 

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 A Contratada deverá entregar até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação do serviço, à 

Coordenadoria de Infraestrutura, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 2 (duas) vias, para fins de 

liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias retidas relativas à 

contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31 da Lei nº 8.212/91 e alterações posteriores. 
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17.2 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato 

ou ao servidor formalmente designado para esse fim. 

17.3 No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à Contratante em data posterior à 

indicada no item 13.1, será imputado à Contratada o pagamento de eventuais encargos moratórios 

decorrentes. 

17.4 O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 30º (trigésimo) dia útil, após a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente, observada a 

ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93.  

17.5 Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de débitos 

relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária federal, certidão negativa de 

tributos estaduais e municipais bem como outros documentos pertinentes à execução contratual, 

mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo que as mesmas deverão sempre 

apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas Notas Fiscais. 

17.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira e documentação discriminada no item 17.4, sem que isso gere direito de 

reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios. 

17.7 A não apresentação da documentação de que trata o item 17.4 no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados de sua solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato e os valores 

retidos cautelarmente somente serão pagos após a comprovação de que os encargos trabalhistas, 

previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

17.8 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), motivada por erro ou incorreções, o 

prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

17.9 Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de mora de 6% 

(seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, desde que 

solicitado pela Empresa. 

17.10 A Defensoria Pública do Estado do Piauí reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

17.11 O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela contratada cuja 

ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado do valor devido à DPE/PI, 

referente ao fornecimento dos serviços, os valores relativos aos tributos e contribuições sociais. 

17.12 Caso seja detectada qualquer irregularidade atinente ao pagamento a menor de salários e outras 

vantagens previstas em contrato, bem como de encargos previdenciários e de FGTS, e sem justificativa, o 

CONTRATADO autoriza a retenção cautelar na fatura dos valores equivalentes até a solução.  

17.13 O CONTRATANTE fará retenção cautelar da última fatura, quando do encerramento do contrato, 

até que o CONTRATADO comprove o pagamento de todos os salários e demais verbas rescisórias aos 

empregados. 
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17.14  O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o mesmo que estiver 

registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, independentemente da favorecida ser 

matriz, filial, sucursal ou agência. 

17.15 A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a receber, 

importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas no Edital e seus anexos. 

18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE DE PREÇOS 

18.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados. 

 

18.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, 

II, “d” da Lei 8.666/93. 

 

18.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica 

extraordinária, tampouco fato previsível. 

 

18.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, através do email: protocolo@defensoria.pi.def.br. 

 

18.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os 

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da Lei 

8.666/93. 

 

18.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado 

(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento. 

 
18.7 Valor máximo estimado da licitação é de R$ 7.560.630,72 (sete milhões quinhentos e sessenta mil 

seiscentos e trinta reais e setenta e dois centavos). 

 

18.8 Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí.  

 

19 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

19.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta constitui o Anexo V deste Edital. 

 

19.2 A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-

mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura 

do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original na Coordenação de Licitações da 

DPE/PI, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento. 

 

19.3 A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será 

disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada na Coordenação de 

Licitações da DPE/PI a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no 
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item anterior. 

 

19.4 A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da primeira 

publicação das Atas de Registro de Preços deste processo licitatório. 

 

19.5 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer comprovação 

da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de notas ficais ou outro documento 

comprobatório dos preços de mercado. 

 

19.6 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o fornecimento do 

objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes remanescentes poderão ser 

chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço registrado se encontre dentro dos praticados no 

mercado. 

 

19.7 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no mercado, os 

mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser negociados, os mesmos serão 

novamente registrados em Ata e publicados. 

 

20 DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 

20.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da 

publicação da respectiva Ata de Registro de Preços. 

20.2  A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

20.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)  fornecedor(es). 

20.4  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

20.5 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados 

20.7 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

20.8 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
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20.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

20.8.2  não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

20.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

20.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

20.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 20.8.1, 20.8.2 e 20.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

20.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

20.10.1 por razão de interesse público; ou 

20.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

21 DAS PENALIDADES 

21.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a licitante 

vencedora que: 

a. Não Celebrar o Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o contrato; 

c. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. Não mantiver a proposta; 

e. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f. Comportar-se de modo inidôneo; 

g. Cometer fraude fiscal; 

21.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 96 e 97, 

Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

21.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras contratuais que não 

causem prejuízo ao CONTRATANTE 

b) Multa: 

 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de 

atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias. 

b.2) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.3) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo percentual do 
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subitem anterior, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Contrato e demais cominações legais. 

f) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior poderão ser 

aplicadas cumulativamente à pena de multa. 

g) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, as empresas ou profissionais que: 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

h) Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o contrato, 

caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

i) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

j) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

k) O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se houver, ou 

descontado de pagamentos eventualmente devidos à Contratada. Na inexistência destes, 

será pago mediante depósito bancário em conta a ser informada pela Contratante ou 

judicialmente. 

l) Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, 

antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

m) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

n) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada 

a DPE/PI, a contratada será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

o) Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua 

decisão ou nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
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22 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

22.1 Fica assegurado a DPE/PI o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes 

de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

22.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que 

diretamente dele dependam. 

 

22.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará 

expressamente os atos a que ela se estende. 

 

22.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

 

22.5 A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o 

contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

 

22.6 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais 

interessados. 

 

22.7 A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

22.8 A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Defensor Público Geral. 

 

23 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

23.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, 

dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que 

seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 

vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam 

prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do 

presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda 

que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1 O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do Piauí 

através do endereço eletrônico www.diariooficial.pi.gov.br, e no site da DPE/PI através do endereço 

eletrônico www.defensoria.pi.def.br. 

 

24.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a DPE/PI 

não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 

processo licitatório. 
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24.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.4 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado a Pregoeira ou à 

autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar do processo desde a realização da sessão pública. 

 

24.5 Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pela Pregoeira. 

 

24.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá, com base na legislação vigente. 

 

24.7 No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá relevar omissões puramente 

formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente. 

 

24.8 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, 

prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram. 

 

24.9 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, 

excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pela pregoeira, e serão retidos 

para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação. 

 

24.10 Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou 

procurador, com identificação clara do subscritor. 

 

24.11 Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

24.12 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de 

CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os 

documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação 

legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 

 

24.13 Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em 

hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser 

remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

 

24.14 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

24.15 O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de 

habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório. 

 

30



 

 

 

24.16 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no 

mesmo horário, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário. 

 

24.18 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na DPE/PI.  

 

24.19 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pela pregoeira. 

 

24.20 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação 

do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante. 

 

24.21 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Modelo de Apresentação da Proposta Comercial 

ANEXO III Modelo de Declaração Unificada 

ANEXO IV Minuta de Ata de Registro de Preços. 

ANEXO V Minuta do Contrato 

Teresina/PI, 14 de outubro de 2022 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE/PI 

Equipe de Apoio 

LEONARDO CHAVES BATISTA TATIANA DE SOUSA BONFIM 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. OBJETO 

1.1 Constitui o objeto desta licitação registro de preços para eventual contratação de empresa 

para a prestação dos serviços continuados de: AUXILIAR DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO e MOTOBOY, conforme especificações abaixo elencadas. 

1.1.1 A prestação dos serviços acima mencionados não incluirá o fornecimento de materiais de 
consumo. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A Administração Pública é regida por princípios e regras, os quais devem ser fielmente 

cumpridos, sendo permitido à administração atuar apenas no que a lei permite. São princípios que 

devem ser observados: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além dos 

supraprincípios supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse 

público. 

2.2 Contudo, embora possua uma nobre missão, esta Defensoria Pública do Estado do Piauí 

não possui quadro próprio de servidores até o presente momento, restando como alternativa a 

contratação de mão de obra terceirizada, para que tais funcionários auxiliem no que for possível, os 

defensores Públicos, como forma de viabilizar a prestação jurisdicional, bem como o bom 

andamento das atividades administrativas. 

2.3 Sem a colaboração dos funcionários terceirizados, a Instituição passaria a contar apenas 

com o trabalho dos Defensores Públicos, servidores cedidos e estagiários, o que inviabilizaria a 

realização de diversas atividades-meio, de suma importância para a prestação jurisdicional aos 

assistidos que necessitam da Defensoria. 

2.4 Assim, tendo em vista o princípio da continuidade do serviço público, que visa não 

prejudicar o atendimento à população, os serviços essenciais não podem ser interrompidos. 

2.5 Tem-se, ainda, o princípio da eficiência, na medida em que é um instrumento utilizado pela 

administração pública para reduzir ou suprimir a participação do estado em algumas atividades 

buscando diminuição dos gastos públicos. A terceirização é, pois, a descentralização de serviços da 

atividade-meio da administração pública para uma empresa privada que os executará como sua 

atividade-fim. 

2.6 Por todo exposto, temos a real necessidade de contratação de empresa terceirizada para a 

prestação de mão de obra terceirizada para auxílio no desenvolvimento das atividades meio da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

2.7 A contratação de serviços terceirizados de Auxiliares de Gestão Nível Superior 

proporcionará o necessário suporte administrativo nas áreas do DPE/PI, propiciando a ampliação da 

produtividade e qualidade dos serviços prestados pela instituição, com a consequente redução do 

tempo de resposta às demandas de serviços essenciais mediante o emprego racional dos recursos 

humanos no desempenho de suas atividades meio. Desenvolvendo atividades Administrativas 

especializadas que requerem discernimento e envolvam nas várias unidades da Instituição. 
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2.8 A contratação dos serviços de Motorista Veículo Pesado, decorre da necessidade da 

realização de deslocamento de Defensores Públicos e servidores da DPE/PI no desempenho eficaz 

de suas atividades, em razão do DPE/PI não dispor de quadro permanente para o desempenho da 

função de motorista oficial necessário para atender a demanda do órgão. A contratação decorre 

ainda da necessidade de locomoção de membros e servidores em viagens intermunicipais, bem 

como para transporte de documentos e pequenas cargas no âmbito da DPE/PI no Estado do Piauí. 

2.9 A contratação dos serviços de Motoboy decorre da necessidade de entrega e recolhimento de 

correspondências e encomendas, entrega e recebimento de documentos no Fórum, bem como 

quaisquer documentos da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

3.1 A contratação será pelo critério MENOR PREÇO e o REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA. 

3.1.1 O sistema de registro de preços deve-se ao fato que os serviços constantes será conforme o 

surgimento de novas demandas, ou seja, de forma parcelada, pela impossibilidade de definição 

antecipada do quantitativo a ser utilizado. 

3.1.2 Vale lembrar que a opção pela adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP), para esta 

licitação, deve-se ao fato de este sistema ser um forte aliado aos princípios da eficiência e da 

economicidade, por ser um procedimento que resulta em vantagens à Administração, 

descomplicando procedimentos para contratação de serviços, reduzindo a quantidade de licitações, 

propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, por registrar preços e disponibilizá-los 

por um ano em Ata para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado. 

3.1.3 A definição das quantidades estimadas se deu por conta da quantidade de postos de trabalho 

existentes na DPEPI e por um estudo de uma futura demanda. 

3.1.4 Os parâmetros definidos para o objeto da licitação e para prestação dos serviços 

possibilitam obter preço compatível com a finalidade estabelecida; 

3.1.5 Sugerimos que a modalidade a ser adotada no procedimento licitatório seja o Pregão, na 

sua forma Eletrônica, por ser realizado à distância, conferindo ao procedimento licitatório maior 

transparência e impessoalidade, bem como aumenta a possibilidade de obter o menor preço; 

3.2 META FÍSICA 

3.3 A contratação dos serviços tem por objetivo atender as demandas periódicas dos órgãos da 

Defensoria Pública, na capital e nas cidades do Interior do Estado do Piauí. 

3.4 O total de postos de serviços para esta contratação está calculado conforme o quadro a seguir: 
 

Item Postos de Serviço Quantidade 
I AUXILIAR DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR 77 
II MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO 20 
III MOTOBOY 04 

 TOTAL 101 
 
 

3.5 Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira no seguinte horário: Segundas à sexta-
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feira: Das 08:00 às 14:00. 

3.6 Observação: Existem horários diferenciados para alguns postos. 

 

4. LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços serão prestados nas sedes da Defensoria Pública do Estado do Piauí em Teresina 

e nas demais cidades onde a Instituição possui Núcleo: Água Branca, Altos, Barras, Batalha, Bom 

Jesus, Campo Maior, Canto do Buriti, Castelo, Cocal, Corrente, Esperantina, Floriano, Jaicós, José 

de Freitas, Luís Correia, Luzilândia, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piracuruca, 

Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Simões, Simplício Mendes, União, Uruçuí e 

Valença do Piauí, podendo esta relação ser alterada, caso novos Núcleos sejam instalados em outras 

comarcas. 

OBS: Os empregados poderão realizar deslocamento para municípios fora do local de sua lotação, 

mediante autorização da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Nestes deslocamentos os mesmos 

farão jus a diárias, conforme item 5. 
 

5. DIÁRIAS DE VIAGEM 

5.1 A CONTRATADA pagará diárias de viagem aos seus empregados que se deslocarem 

temporariamente da sede da Defensoria Pública de sua lotação, em razão de serviço e mediante 

designação, para atender as despesas extraordinárias com alimentação e hospedagem; 

5.2 A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a observância do interesse público, o 

motivo do deslocamento devidamente comprovado e justificado e a pertinência entre a razão do 

deslocamento e as atribuições da função desempenhada; 

5.3 Considera-se sede, para efeito de concessão de diária, o Município onde o agente 

terceirizado desempenha suas atribuições; 

5.4 Na apuração do número de diárias devidas, inclui-se o período compreendido desde o dia da 

viagem de ida até o de retorno; 

5.5 As diárias serão calculadas e concedidas levando-se em conta os seguintes critérios: I – 

diária integral, devida quando o deslocamento exigir pernoite do agente terceirizado; 

II – diária parcial, correspondente a metade do valor da diária integral, devida quando o 

deslocamento não exigir pernoite do agente terceirizado; 

5.6 Os valores pagos a título de diárias de viagem somente serão pagos pela CONTRATANTE a 

CONTRATADA, juntamente com a fatura mensal de prestação dos serviços, mediante 

comprovação do deslocamento e dos valores efetivamente pagos, atestados pelo Chefe da 

Coordenação de Transportes ou por fiscal do contrato formalmente designado pela 

CONTRATANTE; 

5.6.1 A comprovação do deslocamento a que se refere o item 5.6 poderá ser feita mediante a 

apresentação de: 

a) Memorando de solicitação de viagem; 

5.7 Caberá a Contratada antecipar estes valores a seus funcionários, com o mínimo de 24 (vinte 

e quatro) horas antes do deslocamento e na fatura deverá ser apresentado o valor para pagamento. O 
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CONTRATANTE comunicará, em regra, com antecedência de 03 (três) dias, o deslocamento do 

funcionário, emitindo um Ofício (Ordem de Pagamento de Diárias), onde constarão valor líquido a 

ser pago; 

5.7.1 Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo alheio a sua vontade, não comunicar no 

prazo assinalado no item anterior, a CONTRATADA disporá de prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

após a notificação de ordem para o pagamento de diárias. 

5.8 Na hipótese de cancelamento de viagem anteriormente programada e comunicada, cabe a 

CONTRATANTE informar a CONTRATADA, com a maior brevidade possível, para que, se for o 

caso, o empregado restituir a empresa as diárias recebidas antecipadamente, não sendo devido 

qualquer valor por parte da CONTRATANTE em fatura apresentada pela CONTRATADA; 

5.9 O valor da diária do colaborador terceirizado e do colaborador eventual guardará 

equivalência com o valor da diária da classe IV do anexo I da Resolução 070/2016 CSDPEPI, 

alterada pela Resolução 145/2022 CSDPEPI, acrescido de tributos quais sejam:  

 

CÁLCULO DO VALOR BRUTO DE DIÁRIAS A EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

 

RESOLUÇÃO CSDPEPI Nº 145/2022 

CLASSES CARGOS/FUNÇÃO 

VALORES (R$) 

DENTRO DO 

ESTADO 

FORA DO 

ESTADO 

IV 

Técnico Defensorial, Auxiliar Defensorial, 

Assessor Técnico I, II e III, AssistenteDefensorial 

I e II, Assessor de Defensoria Pública e demais 

cargos e funções. 

 R$      264,00  R$      528,00 

 

 

5.10 Não serão incluídas no salário as diárias para viagem. 

 

5.11 A quantidade estimada de diárias no curso da execução contratual será de: 

CÁLCULO DO VALOR BRUTO DE DIÁRIAS A EMPRESAS TERCEIRIZADAS, NOS TERMOS 

DA RESOLUÇÃO CSDPEPI Nº 145/2022  

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

DEDUÇÕES 

VALOR BRUTO DA DIÁRIA (R$) 

DENTRO DO 

ESTADO 
FORA DO ESTADO 

Para empresas que apuração o lucro pelo 

regime de tributação cumulativo (ISS-5%, 

INSS-11%, IR-1%, PIS-0,65% e COFINS-

3%) 

20,65%  R$      332,71  R$      665,41 
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CARGO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

Cargo Motorista 395 

Cargo Aux. Gestão Superior 88 

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O prazo de vigência do contrato poderá ser de 12 (doze) meses, contado da data da sua 

assinatura. 

6.2 O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos 

períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, desde que autorizado 

formalmente pela autoridade competente e atendidos todos os requisitos abaixo: 

6.2.1 Os serviços foram prestados regularmente; 

6.2.2 O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária, exceto a 

decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia contratual; 

6.2.3 A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

6.2.4 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

6.2.5 O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando for igual ou 

inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 

6.2.6 O CONTRATADO concorde com a prorrogação. 

6.2.7 O CONTRATADO mantenha todas as condições de habilitação. 

6.2.8 Haja disponibilidade orçamentária e financeira para a referida despesa. 

 

7. DA REPACTUAÇÃO 

7.1 É admitida a repactuação deste contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de 12 

(doze) meses. 

7.2 O interregno mínimo de 12 (doze) meses para a primeira repactuação será contado a partir da 

data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, 

admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 

equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 

7.3 Se não houver sindicatos ou conselhos de classe instituídos, cabe à CONTRATADA a 

demonstração da variação do salário de seus empregados, sem prejuízo do necessário exame, pela 

Administração, da pertinência das informações prestadas. 

7.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 

partir da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida. 

7.5 Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente a repactuação e prorrogue o contrato 

sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito. 

7.6 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas de 

composição de custos e formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou sentença 

normativa da categoria que fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos 
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indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado de cada um dos itens da planilha 

a serem alterados. 

7.6.1 Com base em ocorrências registradas durante a execução do contrato, poderão ser negociados 

os seguintes itens gerenciáveis: auxílio doença, licença paternidade, faltas legais, acidente de 

trabalho, aviso prévio indenizado e indenização adicional; 

7.6.2 A partir do segundo ano de vigência do contrato, este terá o percentual do item “aviso prévio 

trabalhado” zerado, visto que esse custo é pago integralmente no primeiro ano. 

7.7 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo 

ou convenção coletiva de trabalho. 

7.8 A repactuação somente será concedida mediante negociação entre as partes, considerando-

se: 

7.8.1 Os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

7.8.2 As particularidades do contrato em vigência; 

7.8.3 O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

7.8.4 A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

7.8.5 Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 
públicas ou outros equivalentes; e 

7.8.6 A disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. 

7.9 A repactuação produzirá efeitos financeiros: 

7.9.1 A partir da assinatura do instrumento de formalização da repactuação; 

7.9.2 Em data posterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, desde que 

acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das 

repactuações subsequentes; ou 

7.9.3 Em data anterior à assinatura do instrumento de formalização da repactuação, 

exclusivamente quando esta envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a 

instrumento legal, acordo, convenção ou sentença normativa, podendo a data estipulada no 

instrumento para o início dos efeitos financeiros do reajuste salarial ser considerada para efeito de 

compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 

futuras. 

7.10 É admitido, por ocasião da repactuação, o reajuste dos custos com insumos, materiais e 

diárias de viagem, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 

apresentação da proposta. 

7.10.1 Se, no momento da repactuação, a CONTRATADA ainda não fizer jus ao reajuste, nos 

termos deste item, ocorrerá somente a repactuação, podendo, a CONTRATADA, em momento 

oportuno, após o implemento da condição (interregno mínimo de 12 (doze) meses), solicitar o 

reajuste de direito. 

7.10 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 

da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
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7.11. Caso a CONTRATADA não requeira tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato 

sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusa o do direito. 

7.12. Para o reajuste dos insumos, materiais e diárias de viagem será utilizada a variação do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPA/IBGE, acumulado em 12(doze) meses, 

adotando-se a seguinte fórmula: 

Fórmula de Cálculo 

Pr = P + (P x V) Onde: Pr = preço reajustado, ou preço novo; P = preço atual (antes do 

reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 10 desta cláusula, de modo que (P 

x V)significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

7.13 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da 

CONTRATADA, nos termos do subitem 15.9 desta cláusula. 

7.14 A repactuação e o reajuste ocorrerão simultaneamente e serão formalizados em um mesmo 

instrumento, por meio de ADITIVO. 

 

8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

 Fonte de Recursos: 100; 

 Natureza da Despesa: 33.90.37; 

 Natureza da Despesa 33.90.93; 

 Atividade 2855 

 Programa de Trabalho – 35.101.03.092.0016.2855 (MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DA 

GESTÃO DA DPE/PI) 

9. UNIDADE REQUISITANTE 

9.1 Diretoria Administrativa da DPE/PI. 
 

10. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

10.1 O Defensor Público Geral indicará servidor responsável pela fiscalização do contrato, nos 

moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 A Contratada deverá entregar até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação do 

serviço, à Coordenadoria de Infraestrutura, nota fiscal/fatura dos serviços, emitida em 2 (duas) 

vias, para fins de liquidação e pagamento, de forma a garantir o recolhimento das importâncias 

retidas relativas à contribuição previdenciária no prazo estabelecido no artigo 31 da Lei nº 8.212/91 

e alterações posteriores. 
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11.2 O atesto da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do 

contrato ou ao servidor formalmente designado para esse fim. 

11.3 No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à Contratante em data 

posterior à indicada no item 11.1, será imputado à Contratada o pagamento de eventuais encargos 

moratórios decorrentes. 

11.4 O pagamento a favor do licitante vencedor será efetuado até o 30º (trigésimo) dia útil, após a 

apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor competente, 

observada a ordem cronológica estabelecida no artigo 5º da Lei nº 8.666/93. 

11.5 Para os fins de pagamento ainda será solicitada a apresentação das certidões negativas de 

débitos relativas ao FGTS, à previdência, ao trabalho, situação fiscal tributária federal, 

certidão negativa de tributos estaduais e municipais bem como outros documentos pertinentes 

à execução contratual, mantendo-se as mesmas condições de habilitação do certame, sendo qu eas 

mesmas deverão sempre apresentar data de validade posterior à data de emissão das respectivas 

Notas Fiscais. 

11.6 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira e documentação discriminada no item 11.4, sem que isso gere direito 

de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios. 

11.7 A não apresentação da documentação de que trata o item 11.4 no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados de sua solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a rescisão do contrato e os 

valores retidos cautelarmente somente serão pagos após a comprovação de que os encargos 

trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

11.8 Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), motivada por erro ou 

incorreções, o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

11.9 Se houver atraso após o prazo previsto, as faturas serão pagas acrescidas de juros de mora de 

6% (seis por cento) ao ano, aplicados pro rata die da data do vencimento até o efetivo pagamento, 

desde que solicitado pela Empresa. 

11.10 A Defensoria Pública do Estado do Piauí reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no 

ato da atestação, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

11.11 O pagamento será feito por meio de ordem bancária em conta a ser indicada pela contratada 

cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, e nos termos da lei, será debitado do valor devido 

à DPE/PI, referente ao fornecimento dos serviços, os valores relativos aos tributos e contribuições 

sociais. 

11.12 Caso seja detectada qualquer irregularidade atinente ao pagamento a menor de salários e 

outras vantagens previstas em contrato, bem como de encargos previdenciários e de FGTS, e sem 

justificativa, o CONTRATADO autoriza a retenção cautelar na fatura dos valores equivalentes até a 

solução. 

11.13 O CONTRATANTE fará retenção cautelar da última fatura, quando do encerramento do 

contrato, até que o CONTRATADO comprove o pagamento de todos os salários e demais verbas 

rescisórias aos empregados. 

11.14 O CNPJ contido na nota fiscal/fatura emitida pela Contratada deverá ser o mesmo que 
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estiver registrado no contrato celebrado ou instrumento equivalente, independentemente da 

favorecida ser matriz, filial, sucursal ou agência. 

11.15  A Administração poderá descontar do valor do pagamento que o fornecedor tiver a receber, 

importâncias que lhe sejam devidas, por força da aplicação das multas previstas no Edital e seus 

anexos. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

12.4 Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o 

trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista; 

12.5 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da 

Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN 

SEGES/MP n. 5/2017. 

12.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

12.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o 

atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

12.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

12.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à 

função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

12.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

12.7 fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, especialmente: 
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12.7.1 Verificar se foi realizada a concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo 

adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio alimentação e auxílio- saúde, quando for devido; 

12.7.2 Verificar se foi realizado o recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos 

empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, afim de verificar 

qualquer irregularidade; 

12.7.3 Verificar se foi realizado o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

12.8 Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação 

dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão 

do contrato. 

12.9 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

12.10 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

12.11 Cientificar o órgão de representação judicial da DPEPI - para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

12.12 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 

do serviço e notificações expedidas; 

12.13 Manter sede, filial ou escritório na Cidade de Teresina-PI com capacidade 

operacional para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como 

realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão 

dos funcionários. A CONTRATADA deverá comprovar no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados da assinatura do contrato, o cumprimento desta obrigação. 

12.14 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.15 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde 

no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, 

além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e emsua proposta; 

13.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
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incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

13.3 Manter a execução do serviço nos horários fixados pela Administração. 

13.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado ao Estado ou entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso 

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

13.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

13.6 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos 

do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

13.7 Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados 

por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

quando for o caso; 

13.8 Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto 

neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 

13.9 As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de prestação dos serviços, 

conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017: A relação dos 

empregados, contendo nome completo, cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, 

números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com 

indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso; 

13.10 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos 

responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela 

contratada; e 

13.11 Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; 

13.12 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

13.13 Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada novo empregado 

que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de 

empregados no curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente comunicado, com 

toda a documentação pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do 

encerramento do contrato administrativo. 

13.14 Apresentar relação mensal dos empregados que expressamente optarem por não receber o 

vale transporte. 
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13.15 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – CADUF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam 

regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta 

do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 

Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

13.16 Substituir, no prazo de 24 horas, em caso de eventual ausência, tais como faltas e licenças, 

o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto 

ao Fiscal do Contrato; 

13.17 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

13.17.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as disposições contidas 

em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matérianão trabalhista, de 

obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que 

estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos 

sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da 

atividade. 

13.18 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante 

depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou 

região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar a conferência 

do pagamento por parte da Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta 

disposição, a contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua 

plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento. 

13.19 Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o 

desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente 

aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não 

demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da 

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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13.19.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria Administração (ex.: 

por falta da documentação pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias 

de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, 

com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas 

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes. 

13.20 Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços 

no turno imediatamente subsequente; 

13.21 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

13.22 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Administração; 

13.23 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando- os 

a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

13.24 Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das 

informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e 

obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas: 

13.24.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos 

sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas 

contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do 

início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado; 

13.24.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os 

empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou 

da admissão do empregado; 

13.24.3.oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de 

recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível. 

13.25 Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para 

representá-la na execução do contrato; 

13.26 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

13.27 Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das 

obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento 

dos salários e demais benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da Contratante; 
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13.27.1.A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS implicará a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação 

seja regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

13.27.2.Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação mencionada no subitem 

anterior, sem a regularização da falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações 

diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto 

do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

13.27.2.1.O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela 

contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas. 

13.28 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.29 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

13.30 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

13.31 Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as exceções 

previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

13.32 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação de 

serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas no 

§ 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para fins de exclusão 

obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do 

art.17, XII,art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 

13.32.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá apresentar cópia do ofício 

enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a 

assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia 

útil do mês subsequente ao da ocorrência da situação de vedação. 

13.33 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 

como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos parágrafos § 1º do art. 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

13.34 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
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13.35 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do serviço. 

13.36 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

13.37 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

13.38 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

13.39 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

13.40 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, qualquer 

mudança no método de execução do serviço que fuja das especificações constantes deste Termo de 

Referência. 

13.41 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

13.42 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

13.43 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

13.44 Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e 

“b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

13.44.1.O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após recebimento de cada 

parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 

limitações; 

13.44.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 
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utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 

sanções civis e penais cabíveis. 

13.45 A cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, a contratada deverá 

encaminhar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na forma do art. 507-B da CLT, ou 

comprovar a adoção de providências voltadas à sua obtenção, relativamente aos empregados 

alocados, em dedicação exclusiva, na prestação de serviços contratados. 

13.45.1.O termo de quitação anual efetivado deverá ser firmado junto ao respectivo Sindicato dos 

Empregados e obedecerá ao disposto no art. 507-B, parágrafo único, da CLT. 

13.45.2 Para fins de comprovação da adoção das providências a que se refere o presente item, 

será aceito qualquer meio de prova, tais como: recibo de convocação, declaração de negativa de 

negociação, ata de negociação, dentre outros. 

13.45.3 Não haverá pagamento adicional pela Contratante à Contratada em razão do 

cumprimento das obrigações previstas neste item. 

13.45.4  Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da 

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços. 

 

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a 

licitante vencedora que: 

14.1.1 Não Celebrar o Contrato; 

14.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o contrato; 

14.1.3 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

14.1.4 Não mantiver a proposta; 

14.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.6 Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.7 Cometer fraude fiscal; 

14.2 Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, Parágrafo único, 96 

e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

14.3 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de regras contratuais que não 

causem prejuízo ao CONTRATANTE 

b) Multa: 

 

b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no 
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caso de atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto, configurada após o nonagésimo dia de atraso; 
 

b.3) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem anterior, de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo    não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Contrato e demais cominações legais. 

f) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem anterior poderão ser 

aplicadas cumulativamente à pena de multa. 

g) Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV daLei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

 
h) Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá rescindir o contrato, 

caracterizando-se a inexecução total do seu objeto. 

i) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se- á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

j) A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

k) O valor da multa aplicada será descontado da garantia prestada, se houver, ou 

descontado de pagamentos eventualmente devidos à Contratada. Na inexistência 

destes, será pago mediante depósito bancário em conta a ser informada pela 

Contratante ou judicialmente. 

l) Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, 

antes da instauração do regular procedimento administrativo; 
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m) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a contratada obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

n) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

contratada a DPE/PI, a contratada será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

o) Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar ou não sua 

decisão ou nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
15 CAPACIDADE TÉCNICA 

15.1 A empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico operacional que 

comprove experiência mínima de 03 (três) anos. Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos 

equivalentes. 

15.2 Os atestados deverão comprovar que a LICITANTE tenha gerenciado contrato com um 

mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos postos de trabalho a serem contratados neste 

procedimento licitatório. 

15.3 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

15.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

15.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo 

inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017. 

15.6 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o somatório de 

atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos, 

conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 11.11.3.1. Não será aceita a 

somatória de períodos concomitantes (ao mesmo tempo); 

15.7 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 

serviços. 

15.8 Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta) postos, o licitante 

deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do 

número de postos de trabalho a serem contratados. 

15.9 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou inferior a 40 

(quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo de 20 (vinte) 

postos. 

15.10 Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório de 
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atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 

compatíveis com o objeto licitado por Pregão Eletrônico nº 14/2022 período não inferior a 3 (três) 

anos, nos termos do art. 19, §12º da IN n. 02/2008. 

15.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido no Edital. 

15.12 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

15.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

15.13.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação 

do licitante nos remanescentes. 

 

16 GARANTIA DA EXECUÇÃO 

16.1 A Contratada deverá entregar a Defensoria Pública do Estado do Piauí, até 1521 (quinze) 

dias úteis após a assinatura do contrato, garantia em uma das modalidades previstas no artigo 56 da 

Lei 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que será 

restituída após o término de sua vigência e desde que não haja nenhuma pendência. 

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 Compõem este Termo de Referência as especificações técnicas e a quantidade de Postos de 

serviço/localidade. 

 

Teresina (PI), 28 de setembro de 2022. 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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Apêndice I – Especificações Técnicas 
 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Para o entendimento das presentes especificações, o termo CONTRATANTE significa 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, que contratará os serviços objeto da presente licitação; o 

termo CONTRATADO define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será 

adjudicado o objeto; e, o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe ou o fiscal do contrato 

devidamente designado pelo Defensor Público Geral, que representará o CONTRATANTE perante 

o CONTRATADO e a quem este último dever-se- á reportar. 

1.2 Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação 

referente a presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não 

incorrerem em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de 

acréscimo dos preços propostos. 

1.3 Após a formulação da proposta vencedora do certame, não será levada em conta qualquer 

reclamação ou solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta do 

CONTRATADO, salvo motivo devidamente justificado e autorizada pela Administração Superior. 

1.4 Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

1.5 Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pelo CONTRATADO serão 

de sua inteira responsabilidade. 

1.6 O CONTRATADO deverá alocar profissional especializado para o desenvolvimento dos 

trabalhos. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar sua substituição ao 

CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

1.7 O CONTRATADO deverá providenciar livro de ocorrência, dotado de páginas numeradas e 

em 3 (três) vias, onde serão registradas todas as atividades, ocorrências e demais fatos relevantes 

relativos aos serviços. 

1.8 A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam eles empresários individuais e/ou 

sociedades empresárias envolvidas com os serviços. 

1.9 O CONTRATADO não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidas em razão 

deste contrato, e não utilizará o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e 

material de publicidade, salvo com autorização prévia. 

1.10 O CONTRATADO deverá apresentar e manter seus empregados em serviço devidamente 

uniformizados e equipados, correndo as despesas por sua conta. 

1.11 O CONTRATADO deverá manter os seus empregados devidamente identificados por 

crachá, devendo substituir imediatamente todo e qualquer um deles julgados inconvenientes à boa 
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ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE. 

1.12 Não será permitida a presença de funcionários do CONTRATADO em área da Defensoria 

Pública Estado do Piauí que não seja decorrência imediata do trabalho e, ainda, em qualquer local 

fora do horário de trabalho. 

1.13 A prestação de serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e 

a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

 

2. DO PREPOSTO 

2.1 A CONTRATADA deverá manter preposto(s) junto a Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, aceito pela respectiva autoridade superior, durante o período de vigência do contrato, para 

representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante 

declaração em que deverá constar o nome completo, nº do CPF, do documento de identidade, além 

dos dados relacionados à sua qualificação profissional. 

2.2 A substituição do preposto atenderá as disposições contidas no item anterior. 

2.3 O preposto indicado terá as seguintes atribuições: 

2.3.1 Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 

2.3.2 Encaminhar à unidade fiscalizadora todas as faturas dos serviços prestados; 

2.3.3 Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 

2.3.4 Cuidar da disciplina; 

2.4 Estar sempre em contato com a FISCALIZAÇÃO, por meio de telefone disponível24 (vinte e 

quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, constituindo falta o não atendimento injustificado a 

chamado. 

2.5 Nos contratos de trabalho com até 50 (cinquenta) postos de trabalho, a contratada deverá 

manter no mínimo 1 preposto, e nos contratos de trabalhos acima de 50 (cinquenta) postos deverá 

manter no mínimo 2 prepostos em razão da complexidade e demanda de fiscalização dos serviços e 

das documentações. 

2.6. O preposto deverá prestar suas atividades no DPE/PI, conforme estabelecido no item 5 

(HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS) 

3. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA OS PROFISSIONAIS ALOCADOS NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Os profissionais designados pela Contratada para a prestação dos serviços deverão ter no 

mínimo ensino fundamental completo e as qualificações exigidas pela legislação em vigor. 

3.2 Para a prestação do serviço de motoboy, o profissional deverá estar habilitado na “categoria 

A”. 

3.3 A Contratada deverá colocar à disposição da contratante empregados admitidos sob regular 
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vínculo de emprego, habilitados, treinados e qualificados para a realização dos serviços. 

3.4 A empresa contratada deverá fornecer periodicamente cursos de capacitação aos seus 

funcionários. 

 

4. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI 

ESTADUAL Nº 6.286, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012*) 

4.1 A empresa contratada deverá reservar 10% (dez por cento) do total das vagas fixadas no 

contrato para as pessoas com deficiência (Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 

com as alterações promovidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004). 

4.2 Na hipótese do não preenchimento de vaga por falta de aptidão dos candidatos para o 

exercício da função, comprovado por certidão expedida pelo Conselho Estadual da Pessoa com 

Deficiência – CONEDE, a empresa fica dispensada do cumprimento do disposto no subitem 

anterior. 

4.2.1 Para o fim de cumprimento desta obrigação considera-se pessoa com deficiência a que se 

enquadra nas seguintes categorias: 

I deficiência física-alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 

II deficiência auditiva-perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis(dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz 

III deficiência visual-cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo 

visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 

condições anteriores 

IV deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 

adaptativas, tais como: 

a) comunicação; 

b) cuidado pessoal; 

c) habilidades sociais; 

d) utilização dos recursos da comunidade; 

e) saúde e segurança; 
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f) habilidades acadêmicas; 

g) lazer; e 

h) trabalho; 

V deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

4.2.2 Quando o cálculo das vagas de cada contrato resultar em fração igual ou superior a cinco 

décimos, arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, ou para o número inteiro 

imediatamente inferior, quando resultar inferior a cinco décimos. 

4.2.3 No contrato em que o cálculo para reserva de vagas for inferior a um, fica assegurada uma 

vaga para pessoas com deficiência, se o total das vagas igual ou superior a dez. 
 

5. DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS SERVIÇOS 

5.1 Constituem atribuições do serviço de Auxiliar de Gestão Nível Superior 

5.1.1 De Auxiliares de Gestão Nível Superior proporcionará o necessário suporte administrativo 

nas áreas do DPE/PI, propiciando a ampliação da produtividade e 

5.1.2 Qualidade dos serviços prestados pela instituição, com a consequente redução do tempo de 

resposta às demandas de serviços essenciais mediante o emprego racional dos recursos humanos no 

desempenho de suas atividades meio. Desenvolvendo atividades Administrativas especializadas que 

requerem discernimento e envolvam nas várias unidades da Instituição. 

5.1.3 Horário de prestação do serviço: Das 8hs às 12hs e das 13hs às 16hs, de segunda a sexta-

feira e aos sábados das 8hs às 12hs. 

5.1.4 Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. 
 

5.2 Constituem atribuições do serviço de MOTOBOY (CATEGORIA A) 

5.2.1 Conduzir veículos do tipo motocicleta de propriedade da DPEPI e entregar e recolher 

correspondências, encomendas e quaisquer documentos da DPE/PI e de outros órgãos, dentro do 

município de Teresina, inclusive na zona rural, e nas cidades do interior do estado em que 

estiverem alocados. 

5.2.2 Manter a administração informada se os veículos estão em perfeitas condiçõesde aparência 

e funcionamento. 

5.2.3 Preencher mapa de controle de saídas e de abastecimento de combustível; 

5.2.4 Controlar as datas de vistorias obrigatórias do veículo; 

- Horário de prestação do serviço: Das 8hs às 12hs e das 13hs às 16hs, de segunda a  sexta-feira e 

aos sábados das 8hs às 12hs. 

- Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. 

5.3 Constituem atribuições do serviço de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E/OU CARGAS (CATEGORIA D): 
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5.3.1 Condução de veículos automotores de propriedade ou de posse da DPEPI para transporte 

de membros, servidores e cargas que necessitem de categoria mínima para condução, tais como os 

destinados ao transporte de passageiros com mais de 8 (oito) passageiros, exclusive o motorista 

(van, micro-ônibus e ônibus), bem como para transporte de cargas (caminhão). Deverão ainda 

manter a Administração informada se os veículos estão em perfeitas condições de aparência e 

funcionamento, preencher mapa de controle de saídas e de abastecimento de combustível e controlar 

as datas de vistorias obrigatórias dos veículos; 

5.3.2 Executar outras tarefas afins. 

- Horário de prestação do serviço: Das 7hs às 12hs e das 13hs às 16hs, de segunda a  sexta-feira e 

aos sábados das 8hs às 12hs. 

- Jornada de Trabalho: 44 horas semanais. 

6. DAS REGRAS DE BOA CONDUTA DIRECIONADAS AOS PROFISSIONAIS 

6.1 Espera-se como conduta dos empregados da CONTRATADA dentro das dependências Da 

Defensoria Pública: 

6.1.1 Manter tratamento cordial com os seus pares, servidores, estagiários, prestadores de 

serviço, visitantes e demais pessoas, tratando-os com educação, urbanidade, presteza, fineza e 

atenção, orientando aqueles sob sua responsabilidade a terem essa mesma conduta. 

6.1.2 Evitar confronto, de qualquer natureza, com outros profissionais, com servidores, 

membros ou visitantes, buscando, em caso de dúvida, esclarecimentos e orientações com a 

fiscalização do contrato. 

6.1.3 Exercer com zelo, dedicação, assiduidade e pontualidade as atividades que lhes são 

conferidas. 

6.1.4 Preservar, durante o expediente e nas dependências da DPE-PI, o distanciamento 

necessário à boa execução do serviço, de modo a evitar relacionamentos pessoais que desabonem a 

imagem da Administração. 

6.1.5 Desempenhar outras atividades pertinentes ao cargo que ocupam, sempre que necessário. 

6.1.6 Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no Termo de 

Referência, durante o período em que estiver prestando os serviços. 

6.1.7 Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, levando sempre ao 

conhecimento do encarregado e esse, ao fiscal do contrato, toda e qualquer irregularidade que 

tiverem ciências em razão do posto. 

6.1.8 Cumprir e zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares. 

6.1.9 Atender prontamente as chamadas de serviço, interrompendo qualquer atividade que 

porventura esteja sendo realizada, com exceções admitidas a critério do fiscal do contrato. 

6.1.10 Não se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do fiscal do 

contrato ou preposto. 

6.1.11 Desempenhar as atribuições pertinentes ao cargo e tarefas da mesma natureza e grau de 
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TABELA I 

complexidade, atinentes à função. 

6.1.12 Casos omissos serão resolvidos pela administração do CONTRATANTE por intermédio 

do fiscal do contrato. 

6.1.13 Não abordar autoridades ou servidores, para tratar de assuntos particulares de serviço ou 

relacionados ao contrato, exceto o fiscal do contrato. 

6.1.14 Zelar pelo uso adequado da linguagem, evitando gírias, palavrões ou expressões não 

apropriadas ao tipo de relacionamento formal que o trabalho impõe. 

6.1.15 Não fumar, ingerir bebida alcoólica ou praticar jogos de azar, tais como baralho, jogo do 

bicho, ou similares, nas dependências da DPEPI e em horário de trabalho. 

 

6.2 UNIFORMES (PARA CADA POSTO DE SERVIÇO) 

6.2.1 Os empregados da Contratada deverão portar crachá de identificação e usar uniformes, por ela 

fornecidos, que deverão ser padronizados, completos, novos, contendo a identificação clara da 

contratada e atender às especificações e quantidades abaixo: 

 

AUXILIAR DE GESTÃO NIVEL SUPERIOR 

Peça 
Especificações 

Frequência Quantidade 
Total 

anual 

Camisa/colarinho 

gola polo 

Camisa uniforme, material 

100% algodão, tipo manga 

curta, tipo colarinho gola 

polo, cor cinza, tamanho sob 

medida, tipo uso unissex 

Trimestral 02 unidades 
08 

- MOTOBOY 

Peça Especificações Frequência Quantidade 
Total 

anual 

 

Camisa Manga Longa 

Camisa em malha, manga 

longa com fita refletiva dupla 

 

Trimestral 

 

02 Unidade 

 

8 
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Calça Jeans 

 

Calça Jeans 100% algodão, 

11OZ, amaciada, corte 

tradicional, cós padrão, 

costura lateral reforçada, 2 

bolsos frontais e 2 traseiros, 

cor azul índigo, zíper metálico 

18cm, 

abotoamento frontal 

 

 
 

Trimestral 

 

 
 

02 Unidade 

 

 
 

8 

MOTORISTA Veiculo Pesado 

Peça Especificações Frequência Quantidade 
Total 
anual 

 

Camisa/Blusa Social 

Camisa/blusa, material 
algodão, tipo social, modelo 
manga longa, tipo gola 
entretelada, indeformável e 
pespontada, tipo peitilho 

 

Semestral 

 

02 Unidade 

 

4 

 fechamento com botão, 
acabamento manga punho 
simples, entretelado, 
pespontado e abotoável 

   

Calça Social 
Calça, material oxford, modelo 
social 

Semestral 02 Unidades 4 

 
 

6.1.2 Os uniformes deverão ser confeccionados com tecido e material de qualidade e serem 

condizentes com as atividades que serão desempenhadas no órgão contratante, proibido o repasse 

desse custo para o empregado. 

6.1.3 Todos os uniformes estarão sujeitos à prévia aprovação do CONTRATANTE, devendo o 

CONTRATADO apresentar amostra do modelo, podendo ser solicitada a substituição dos que não 

corresponderem às especificações indicadas neste Termo de Referência. 

6.1.4 O uniforme deverá ser entregue mediante recibo (relação nominal), cuja cópia deverá ser 

apresentada ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da entrega, não podendo ser 

repassado o custo do uniforme ao ocupante do posto de trabalho nem ser exigido o uniforme usado 

por ocasião da entrega dos novos. 

6.1.5  A empresa deverá fornecer a cada funcionário um crachá identificando o nome e a função do 

mesmo. 

6.1.6 As quantidades mencionadas nos quadros acima é uma estimativa para cada posto de 

serviço. 

6.1.7 No caso de EMPREGADA GESTANTE, os uniformes deverão ser apropriados para a 

situação, substituindo-se sempre os que estiverem apertados. 
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7  DOS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

7.1 A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos equipamentos de segurança (EPI), 

necessários ao bom desenvolvimento dos serviços e que obedeçam às normas vigentes, conforme a 

tabela abaixo. 

7.2 Os custos com os equipamentos pessoais de segurança não poderão ser descontados do 

empregado da empresa contratada, salvo previsões em contrário estabelecidas em lei ou em Acordo 

Coletivo de Trabalho. 

7.3 A Contratada deverá adquirir o equipamento adequado ao risco da atividade, exigir e fiscalizar 

seu uso, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituindo 

imediatamente, quando danificado ou extraviado e fornecer somente materiais aprovados pelo órgão 

nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. 

 

TABELA II 

EPI's - Especificações e Quantidades 

MOTOBOY 

Peça Especificações Frequência Quantidade 
Total 

anual 

 

 

Bota 

Bota segurança, material couro 

material sola borracha vulcanizada 

cor preta tipo cano curto 

características adicionais 

impermeável, com protetor 

lateral de tornozelo aplicação 

motociclista 

 

 

Semestral 

 

 

01 Par 

 

 

2 

 

Capacete 

Capacete para Motocicleta com 

Viseira Automática. Especificação: 

Com Botão De Acionamento 

Automático Da Viseira 

 

Anual 

 

01 Unidade 

 

1 

 

Cotoveleiras 

Cotoveleira Articulada para 

Motociclista, fabricada em plástico 

injetado, forrada na parteinterna e 

ajustável. 

 

Anual 

 

01 Unidade 

 

1 

 

Joelheiras 
Joelheira Articulada para 
Motociclista, fabricada em plástico 

injetado, forrada na parte 
interna e ajustável. 

 

Anual 

 

01 Unidade 

 

1 
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Luva 

Luva em couro PROTEÇÃO 

MOTOCICLISTA. Confeccionada 

em couro de grão integral e malha3D 

de alta qualidade, resistente à abrasão 

 
 

Semestral 

 
 

01 Unidade 

 
 

2 

 

8 MEMÓRIA DE CÁLCULO – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 

8.1 A remuneração foi estabelecida com base na Convenção Coletiva de Trabalho 

2022/2022, salvo aquelas categorias cuja remuneração seja inferior ao salário mínimo 

vigente, hipótese em que este deverá ser adotado como base de cálculo na composição 

dos custos, conforme a Medida Provisória nº 1.091, de 31 de dezembro de 2021, da 

Presidência da República, que alterou o salário mínimo a partir do dia 01 de janeiro de 2022. 

8.2 As planilhas de custos devem levar em conta todas as condições estabelecidas na CCT ou 

outra norma coletiva mais benéfica, que estiver em vigor até a data da apresentação das 

propostas comerciais. 

8.3 Os demais custos que não decorrerem de Convenção Coletiva de Trabalho deverão ser 

cotados com base no valor vigente na época da apresentação das propostas. 

8.4 O valor referente ao insumo “plano de saúde”, estabelecido na CCT, somente integrará a 

composição dos custos dos postos de trabalho no momento da celebração do contrato 

administrativo, se houver a apresentação de contrato firmado entre a contratada e o operador 

do plano de saúde, bem como o fornecimento de lista contendo todos os empregados 

aderentes ao respectivo plano. 

8.5 A empresa contratada deverá apresentar à Contratante, mensalmente, para fins de 

pagamento pela prestação dos serviços, a lista de aderentes ao plano de saúde com o 

respectivo contrato. 

8.6 Os valores que compõem a Planilha de Custos de Formação de Preços para todos os 

postos de serviços são estimados, incumbido ao licitante, no momento da elaboração da 

proposta comercial, orçá-los de acordo com as suas forças econômicas. 

8.7 No estabelecimento do valor do “vale transporte” para o Município de Teresina-PI, foi 

considerado o valor fixado pelo Decreto Municipal nº 19.414, de 31 de janeiro de 2020. Para 

fins de pagamento será considerando o teor do disposto na Lei nº 7.418/85 (institui o vale 

transporte e dá outras providências). 
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8.8 Para as demais localidades em que houver transporte público regular, a licitante deverá 

cotar o valor da passagem de acordo com o preço praticado no município respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60



 

ANEXO - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÕES DE PREÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS 

(em conformidade com Lei nº 13.467/2017; IN 05/2017 e IN 07/2018) 

 

Processo nº: 

Pregão Eletrônico nº: XXXX/20XX 

Licitação nº: 

Data do Pregão: DD/MM/AAAA Horário: XX:XX hrs 
 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):  

B Município/UF:  

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo:  

D Nº de meses de execução contratual:  

 
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

1 Unidade de medida:  

2 Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida):  

3 Cargo/Função:  

 
MÃO-DE-OBRA 

 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

1 Tipo do Serviço: Informar o Tipo de Serviço 

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): Informar o CBO da Ocupação 

3 Salário Normativo da Categoria Profissional: Infor. Salário Normativo contido na CCT 

4 Categoria Profissional: Informar a Categoria Profissional 

5 Data Base da Categoria: Informar a Data Base da Categoria 

 
MÓDULO 01: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da remuneração (%) Valor (R$) 

A Salário Base: (Conforme valor do cargo estabelicido CCT)  R$ - 

B Adicional de Periculosidade: Sim/Não N  R$ - 

C Adicional de Insalubridade Sim/Não N  R$ - 

D Adicional Noturno  R$ - 

E Hora Noturna Adicional - ou Hora Noturna Reduzida  R$ - 

F Adicional de Hora Extra no Feriado  R$ - 

G Outros (especificar)  R$ - 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ - 

 
MÓDULO 02: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) salário e adicional de férias 

2.1 13º salário e adicional de férias (%) Valor (R$) 

A 13º Salário: [conforme Anexo XII da IN 5/17 (13º=1/12 x TR)] 8,33% R$ - 

B Férias e Adicional de Férias: (Pagamento pelo Fato Gerador) 2,78% R$ - 

TOTAL 11,11% R$ - 

 

Submódulo 2.2 - Encargos previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições (%) Valor (R$) 

A INSS 20,00% R$ - 

B Salário Educação 2,50% R$ - 

C SAT - (RAT x FAP) RAT 1% FAT 3,00% 3,00% R$ - 

D SESC ou SESI 1,50% R$ - 

E SENAI ou SENAC 1,00% R$ - 

F SEBRAE 0,60% R$ - 

G INCRA 0,20% R$ - 

H FGTS 8,00% R$ - 

TOTAL 36,80% R$ - 

 
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários 

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Vale Transporte [Cálculo do valor = (2xVTx22) – (6%xSB)]: R$ - 
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B Auxílio-Refeição/Alimentação (Conforme valor estabelecido na CCT) R$ - 

C Seguro de vida, invalidez e funeral R$ - 

D Plano de Saúde [Conforme CCT (Desconto = 40% do valor do plano)] R$ - 

E Outros (Especificar) R$ - 

TOTAL R$ - 

 

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

 
2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

2.1 13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias R$ - 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições R$ - 

2.3 Benefícios Mensais e Diários R$ - 

TOTAL R$ - 

 
MÓDULO 03: PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 Provisão para Rescisão (%) Valor (R$) 

A Aviso Prévio Indenizado 0,42% R$ - 

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,03% R$ - 

C 
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado 

(Conforme Anexo XII da IN 5/17) 
2,50% R$ - 

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94% R$ - 

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,72% R$ - 

F 
Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 

(Conforme Anexo XII da IN 5/17 ) 
2,50% R$ - 

TOTAL 8,11% R$ - 

 
MÓDULO 04: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

4.1 Substituto nas Ausências Legais (%) Valor (R$) 

A Substituto na Cobertura de Férias (PFG) 8,33% R$ - 

B Substituto na Cobertura das Ausências por Doença 1,66% R$ - 

C Substituto na Cobertura de Licença-Paternidade 0,04% R$ - 

D Substituto na Cobertura das Ausências Legais 0,28% R$ - 

E Substituto na Cobertura das Ausências por Acidente de Trabalho 0,27% R$ - 

F Substituto na Cobertura de Outras Ausências (Especificar) 0,00% R$ - 

TOTAL 10,58% R$ - 

 
Submódulo 4.2 - Intrajornada 

4.2 Substituto na Intrajornada (%) Valor (R$) 

A Substituto no Intervalo para Repouso ou Alimentação (Obs.: não se aplica) 0,00% R$ - 

TOTAL R$ - 

 
QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

 
4 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$) 

4.1 Substituto nas Ausência Legais R$ - 

4.2 Substituto na Intrajornada R$ - 

TOTAL R$ - 

 
MÓDULO 05: INSUMOS DIVERSOS 

5 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes (custo mensal por empregado) R$ - 

B Materiais (custo mensal por empregado) R$ - 

C Equipamentos (custo mensal por empregado) R$ - 

D Outros (Especificar) R$ - 

TOTAL R$ - 

 
 

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro (%) Valor (R$) 

A Custos indiretos 0,00% R$ - 

B Lucro 0,00% R$ - 

C Tributos   
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C.1 
Tributos Federais 

PIS 0,00% R$ - 

C.2 COFINS 0,00% R$ - 

C.3 Tibutos Municipais ISS 0,00% R$ - 

TOTAL  R$ - 

 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) Valor (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ - 

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários R$ - 

C Módulo 3 - Provisão para rescisão R$ - 

D Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente R$ - 

E Módulo 5 – Insumos Diversos R$ - 

SUBTOTAL (A+B+C+D+E) R$ - 

F Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ - 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ - 

 

QUADRO RESUMO - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 

 
Tipo de Serviço 

(A) 

 
Valor Proposto 

por Empregado 

(B) 

Qtde. de 

Empregados por 

Posto 

(C ) 

 
Valor Proposto 

por Posto 

(D) = (B x C) 

 
Qtde. de 

Postos 

(E) 

 
Valor Total do 

Serviço - Mensal 

(F) = (D x E) 

0 R$ - 0 R$ - 0 R$ - 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

Valor mensal do serviço R$ - 

Número de meses de execução contratual - 

Valor global da proposta (Valor Mensal x Meses de Execução) R$ - 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 
 MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS  

 
Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 

2.1 
13º (décimo terceiro) Salário, Férias e 
Adicional de Férias % Mémoria Fundamento 

 
A 

 
13 (Décimo-terceiro) salário 

 
8,33% 

Tem-se: 1/12 x 100 = 

8,33% 

A constituição Federal no Art. 7º inciso XIII, prevê o décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral. Portanto, cada trabalhador faz jus a um salário por ano a esse título. Art. 
7, VIII, CF/88 

 
B 

 
Férias e Adicional de Férias 

 
2,78% 

Tem-se: ((1/3)/12) x 100 

= 2,78%.Art. 7, VIII, CF/88 

A Constituição Federal no Art. 7º inciso XVII, dispõe que é direito do trabalhador o "gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal". 

 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Mémoria Fundamento 

 
A 

 
INSS 

 
20,00% 

Art. 22, inciso I, da Lei 8.212/91. Portanto, igual a 20% sobre o total da remuneração. (Este 

campo não deverá ser preenchido quando a empresa for optante pela desoneração da folha de 
pagamento.) Art. 22, inciso I, Lei 8.212/91. 

B Salário Educação 2,50% 
Art. 3º, inciso I, do Decreto nº 87.043/82; art. 15, de Lei nº 9424/96; art 2º, do Decreto nº 

3412/99. Portanto, 2,5% sobre o total da remuneração. 

 
 

C 

 
 
SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 

 
 

3,00% 

Art. 22, inciso II, alineas "b" e "c" da Lei 8.212/91; Decreto nº 6042/07; Anexo da Resolução 

MPS/CNPS nº 1316/10 (Fator Acidentario de Prevenção - FAP). Alíquotas: 1%, 2% ou 3%, 

podendo ser reduzidas em até 50% ou acrescidas em até 100% de acordo com o FAP. Cálculo 
para RAT X FAP considerando 6% como valor máximo. A proposta da empresa deve contar o 

valor efetivamente pago. 

D SESC ou SESI 1,50% 
Art. 30 da Lei 8.036/90. Portanto, igual a 1,5% sobre o total da remuneração. IN 971 

RFB/2009 Anexo II 

E SENAI - SENAC 1,00% Decreto nº 2.318/86. Portanto, 1% sobre o total da remuneração. IN 971 RFB/2009 Anexo II 

F SEBRAE 0,60% 
Art. 8º da Lei 8.029/90, alterada pela Lei nº 8.154/90. Portanto, 0,6% sobre o total da 

remuneração. 

G INCRA 0,20% 
Art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 1.146/70. Portanto 0,2% sobre o total da remuneração. IN 

971 RFB/2009 Anexo II 

H FGTS 8,00% 
Art. 15 da Lei. 8036/90 e art 7º, inciso III, da Constituição Federal de 05/10/88.Portanto, 8,0% 

sobre a remuneração. 

 
 

 MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO  

 
3 Provisão para Rescisão % Mémoria Fundamento 

 
 

A 

 
 
Aviso Prévio Indenizado 

 
 

0,42% 

 
Tenhe-se: ((1/12)x 0,05) 

x 100 = 0,42%. 

Trata-se de valor devido ao empregado no caso de o empregador rescindir o contrato sem justo 
motivo e sem lhe conceder aviso prévio, conforme disposto no § 1º do art. 487 da CLT. De 

acordo com levantamento efetuado em diversos contratos, cerca de 5% do pessoal é demitido 

pelo empregador, antes do término do contrato de trabalho. Art. 7, VIII, CF/88 

 
B 

Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado 

 
0,03% 

[(8/100)x Valor do aviso 

previo indenizado]. 

 
Jurisprudência TCU - Acórdão 2.217/2010 - Plenário 

 
 

C 

 
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o 
Aviso Prévio Indenizado 

 
 

2,500% 

(conforme Anexo XII da 

IN 5/17, as células"C" e 

"F" devem somar 5% da 
Remuneração) 

Art.18, §1, Lei 8.036/90 e Art. 1, LC 110/01. Percentual de Multa FGTS API (conforme Anexo XII 

da IN 5/17, as células"C" e "F" devem somar 5% da Remuneração).Art.18, §1, Lei 8.036/90 e 

Art. 1, LC 110/01.Corresponde ao valor da multa do FGTS indenizado (40%) + contribuição 

social sem FGTS (10%), que incide sobre a alíquota do FGTS (8%) aplicado sobre salário, férias 
e 13º salário. 

 
D 

 
Aviso Prévio Trabalhado 

 
1,94% 

((7 / 30) / 12) X 100 = 

1,94%. 

Refere-se à indenização de sete dias corridos devida ao empregado no caso de o empregador 

rescindir o contrato sem justo motivo e conceder aviso prévio, conforme disposto no art. 488 da 
CLT. (Acordão TCU 1186/2017) 

 
E 

Incidência dos encargos do submódulo 2.2 
sobre Aviso Prévio Trabalhado 

 
0,71% 

Índice: (Submódulo 4.1) 
x 1,94% = 36,80% x 

1,94% = 0,71% 

(Submódulo 4.1) x 1,94% = 36,80% x 1,94% = 0,71% seria o índice. Este índice deve ser 

multiplicado pelo custo de referência do Aviso Prévio Trabalhado composto por: Módulo 1 + 
Módulo 2 + 13º + Adicional de Férias, essa é a base de cálculo. 

 
 

F 

 
Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o 
Aviso Prévio Trabalhado. 

 
 

2,500% 

(conforme Anexo XII da 

IN 5/17, as células"C" e 
"F" devem somar 5% da 

Remuneração) 

Art.18, §1, Lei 8.036/90 e Art. 1, LC 110/01. Percentual de Multa FGTS APT (conforme Anexo 

XII da IN 5/17, as células"C" e "F" devem somar 5% da Remuneração). Corresponde ao valor da 
multa do FGTS Ttrabalhado (40%) + contribuição social s/FGTS (10%), que incide sobre a 

alíquota do FGTS (8%) aplicado sobre salário, férias e 13º salário. 

 
 

 MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE  

 
Submódulo 4.1 - Ausências Legais 

4.1 Ausências Legais % Mémoria Fundamento 

 
 

B 

 
 
Substituto nas Ausências Legais 

 
 

0,73% 

 
(2,96/30 dias )* 1/12 

meses 

Art. 131, I e 473, I a IX, CLT e Acordao 1.753/2008 - Plenario - TCU. Faltas abonadas por lei, 2 

dias em caso de morte do cônjuge, ascendente ou descendente; 1 dia para registro de 

nascimento de filho; 3 dias para casamento; 1 dia para doação de sangue; 2 dias para 

alistamento eleitoral; e 1 dia para exigências do serviço militar; entre outros. (2,96 dias/30 
dias) x (1/12 meses) = 0,0073% = 0,73%. Fundamentação: art. 473 da CLT 

 
A 

 
Substituto na cobertura de férias 

 
8,33% 

Calculo: 1 salário x (1/12) 

= 0,08033 ≈ 8,033% 

O pagamento ocorre conforme preceitua o art. 129 e o inc. I art. 130, CLT; e art. 7º, inciso XVII, 

C, o órgão que trabalha com conta vinculada é obrigado a reter 12,10% de férias e adicional de 
férias por força da norma, a IN 5/2017 em seu anexo XII 

 
F 

 
Substituto na cobertura de Ausências Legais 

 
1,66% 

 
Cálculo:(5,96/30)/12x10 

0 = 1,66% 

Fundamentação: art. 476 da CLT; art. 6º, §1º, alínea "f", da Lei 605/49 c/c art. 12, alínea "f", do 

Decreto 27.048/49 e Acórdão TCU nº 1.753/2008 Plenário. Custo dos dias em que o empregado 

fica doente e a contratada deve providenciar a sua substituição. Dados estatísticos: 5,96 
dias/ano IBGE. (5,96 dias/30 dias) x (1/12 meses) = 0,0166 = 1,66%. 

 
 

C 

 
Substituto na cobertura de Licença 
Paternidade 

 
 

0,02% 

Dessa forma a provisão 

para este item 
corresponde a: 

((5/30)/12) x 0,015 x 100 
= 0,02% 

Criada pelo art. 7º, inciso XIX da CF, combinado com o art. 10, § 1º dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT - , concede ao empregado o direito de ausentar-se do 

serviço por cinco dias quando do nascimento de filho. De acordo com o IBGE, nascem filhos de 

1,5% dos trabalhadores no período de um ano 
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D 

 
 

 
Substituto na cobertura de Ausência por 
acidente de trabalho 

 
 
 
 

0,28% 

 
 

 
((1/30)/12) x 100 = 

0,28%. 

Lei 6367/76 e o art. 473 da CLT elencam as motivações de falta de empregados ao serviço sem 

que haja prejuízo ao salário correspondente. De acordo com dados estatísticos do IBGE, 
arrolado no item 20 do Acórdão 6771/2009 do TCU, cada empregado falta um dia por ano, 15 

primeiros dias em que o empregado não pode exercer suas atividades devido a algum acidente 

no trabalho dentro da empresa; trajeto a serviço; cumprindo ordens; doença profissional. O 

Ministério Público (MP) considera que o empregado falta 0,91dias/ano. Fundamentação: arts. 
19 a 23 da Lei 8.213/91; Lei nº 6.367/76 e art. 473 da CLT. Cálculos: (0,91 dias / 30 

dias)x(1/12 meses) = 0,0027778 = 0,27778%. 

 
E 

 
Substituto na cobertura de Afastamento 
Maternidade 

 
0,03% 

Reflexo: (1,416% X 10% 
X 6/12) X (8,33% + 

8,33% + 2,78% + 20% + 
8%) = 0,03%. 

 
O artigo 27 do Decreto nº 89.312, de 23/01/84. Custeado Integralmente pela Previdência. Tem 

reflexos em férias, 13º salário e diferença salarial entre o teto da previdência e o recebido 

 Total Submódulo 4.1: 11,05%   

RESUMO DO MÓDULO - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % 

1 Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 11,11% 

2 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS) e outras contribuições 36,80% 

3 MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO 8,10% 

4 MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 11,05% 

Total dos Encargos Sociais e Trabalhistas 67,06% 
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ANEXO II - MODELOS AUXILIARES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COMERCIAL 

 SEI nº 00303.002364/2022-33 

 Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022 

Os proponentes deverão apresentar planilha com a cotação por item (valor 

unitário e valor total) e o Valor Global do objeto, conforme os modelos I e II 

a seguir. 

OBS: A PROPOSTA A SER APRESENTADA APÓS A FASE DE LANCES PELO 

LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR O “TIMBRE DA EMPRESA” E 

SUBSCRITA PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL. 

 

MODELO I – APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Item 
Especificação Medida Qtd Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

 

 
   

 
 

VALOR TOTAL R$ 

VALOR TOTAL DO OBJETO R$: 

 

MODELO II – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social da Empresa:_____________________________________________________ 

NomeFantasia:_______________________________________________________________

CNPJ nº_____________________________________________________________ 

Telefone:___________________________________________________________________ 

E-Mail:_____________________________________________________________________ 

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar 

da data da sessão. 
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Declaramos que estamos cientes e de pleno acordo com todas as 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as 

obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

Declaramos que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais 

como fretes, seguros, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto 

licitado, bem como que o produto será entregue no local estabelecido sem ônus. 

No caso de nossa proposta ser classificada como a mais vantajosa para 

aquisição do objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo 

determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes 

dados: 

Razão Social: 

• C.N.P.J: 

• Endereço: 

• Telefone/Fax: 

• E-mail: 

• CEP: 

• Cidade/UF: 

• Banco: 

• Agência: 

• Número da Conta Corrente: 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços e do 

Contrato: 

 Nome 

 Endereço: 

  CEP: 

  Cidade / UF: 

 CPF/MF: 

  Cargo/Função: 

  Carteira de Identidade nº: 

 Expedido por: 

  Naturalidade: 

 Nacionalidade: 
 

Teresina, ____ de __________ de 20___. 

______________________________________ 

Assinatura do Representante 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 

(papel timbrado da licitante) 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Defensoria Pública do Estado do Piauí 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/CLC/DPE/PI 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede na 

.........................., através de seu representante legal infra-assinado, que:  

 

(     ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes 

que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa. 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de 

idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei 

nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 

para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público 

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de 

empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 

termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 

licitatórios, instaurados por esta DPE/PI, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) 

Sr.(a)............................................................., Portador(a) do RG sob nº ................................................. 

e CPF nº ........................................................, cuja função/cargo é..................................................(sócio 

administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços/contrato. 

 

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este 

processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de 

Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 

E-mail: 

Telefone: () 

 

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração 

junto a Coordenação de Licitações e Contratos através do Emal: cpldpe@defensoria.pi.def.br, sob 

pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a)........................................., portador(a) do CPF/MF sob 

n.º..................................., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro 

de Preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 14/2022/CLC/DPE/PI e todos os atos 

necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na 

Ata de Registro de Preços/Contrato. 

 

 

 

.............................................................................., ........, ................................... de 2022. 

Local e Data 

 

Assinatura do Responsável pela Empresa 

(Nome Legível/Cargo) 
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº 00303.002364/2022-33 

REGIME DE EXECUÇÃO: indireta pelo SRP  

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE GESTÃO 

NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E MOTOBOY, A FIM DE 

ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

ATA N. XX/2022 

 

Aos_____dias do mês de ______ do ano de 2022, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, inscrita no 

CNPJ sob o nº 41.263.856/0001-37, na sala da CPL, Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, 

Teresina-PI, nos termos da Lei 10.520/2002, e dos Decretos Estaduais Nº 11.346/04 e 11.319/04 e das 

demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no Pregão 

Eletrônico SRP nº 14/2022, do resultado do julgamento das Propostas de Preços, publicada no Diário 

Oficial do Estado do Piauí e homologada pelo Defensor Público Geral, RESOLVE REGISTRAR 

PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, 

MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E MOTOBOY, A FIM DE ATENDER ÀS 

DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, que passa a fazer 

parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram 

classificadas e declaradas vencedoras no certame acima numerado, como segue: 

 

FORNECEDOR REGISTRADO: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX 

END: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP.: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

FONE: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE 

GESTÃO NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO E MOTOBOY, A FIM 

DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
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2.1. O órgão gerenciador será a Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

2.2. Nesta licitação, não há órgãos participantes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as 

regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/04. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 

do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 

assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação 

as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços. 

3.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e 

justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, 

respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 

participante. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE, REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, 

não podendo ser prorrogada. 

4.2. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

4.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

4.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 

aos valores praticados pelo mercado. 

4.5. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1 descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

4.9 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.10 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 
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4.10.1 por razão de interesse público; ou 

4.10.2 a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 

no Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do 

objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do 

ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DO 

EMPENHO 

7.1. A prestação do serviço do objeto da presente Ata de Registro de Preços será autorizado, 

conforme a necessidade, pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.2. A emissão dos empenhos, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente 

autorizados pela Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. As solicitações para adesão à Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelo Defensor 

Público Geral. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Integram esta Ata, o Edital de Licitação nº 14/2022, modalidade Pregão Eletrônico e seus anexos 

e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s): XXXXXXXXXXXXXXX, classificada no certame supra 

numerado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO FORO 

9.1. Fica eleito o foro de Teresina - PI para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 

presente ata. 
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_____________________________________ 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira da DPE-PI 

 

 

       ____________________________ 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina/PI, ____ de ________ de 2022. 

 

 

 

 

 

EMPRESA: 

NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOME DO REPRESENTANTE: XXXXXXXXX - RG XXXXXXXXX – CPF XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO Nº XXX/2022/DPE/PI 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022/CLC/DPE/PI 

SEI Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONTINUADOS DE: AUXILIAR DE GESTÃO 

NÍVEL SUPERIOR, MOTORISTA DE 

VEÍCULO PESADO E MOTOBOY, A FIM DE 

ATENDER ÀS DEMANDAS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

PIAUÍ E A EMPRESA XXXXXXX, 

REALIZADO POR PREGÃO ELETRÔNICO, 

NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 

10.520/02. 

 

CONTRATANTE: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, inscrita no CNPJ sob 

o nº 41.263.856/0001-37, com sede na Rua Nogueira Tapety, nº 138, Bairro Noivos, CEP: 64.046-020, 

Teresina - PI, através de seu Defensor Público-Geral DR. ERISVALDO MARQUES DOS REIS, 

com endereço profissional na Rua Jaicós, nº 1435, Bairro Ilhotas, CEP: 64.014-060, nesta Capital. 

 

CONTRATADA: A empresa XXXXXXX, com sede no XXXXX, XXXX, XX, XXXXXXX, inscrita 

no CNPJ XXXXX, neste ato representada por XXXXX., CPF nº ***.***.***-** 

 

Os CONTRATANTES têm entre si, justo e avençado, e celebram o presente instrumento, instruído no 

Processo Administrativo nº XXXXXXXXX, no Pregão Eletrônico SRP nº 14/2022 (Ata de Registro 

de Preços nº XX/2022), obedecendo ao disposto na Lei no 10.520/02, no 8.666/93 e Decreto Estadual 

nº 11.346/04, considerando o teor da proposta de preços apresentada pela contratada e mediante as 

cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 Constitui objeto deste contrato a contratação de empresa para a prestação dos serviços 

continuados de: auxiliar de gestão nível superior, motorista de veículo pesado e motoboy, a fim de 

atender às demandas da DPE/PI. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO 

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta da CONTRATADA e os demais orçamentos referentes ao objeto, bem como as 

especificações referentes ao mesmo. 

2.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

3.1 O presente contrato possui valor de R$ XXXXXX (____________), as despesas decorrentes desta 

licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da DPE-PI. 

3.2 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 

definidos no Termo de Referência 

CLÁUSULA QUARTA – FONTE DE RECURSOS 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária própria da 

DPE-PI nos seguintes termos: Natureza XXXXXX, Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXX (- 

Fonte de Recurso XXX. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

E CONTRATANTE 

5.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1 O prazo de vigência do contrato poderá ser de 12 (doze) meses, contado da data da sua 

assinatura. 

7.2 O contrato poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por iguais e sucessivos períodos 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, até o limite de 

60 (sessenta) meses, no termos do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93, desde que autorizado formalmente 

pela autoridade competente e atendidos todos os requisitos abaixo: 

7.2.1 Os serviços foram prestados regularmente; 

7.2.2 O CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza 

pecuniária, exceto a decorrente do não cumprimento do prazo de entrega da garantia 

contratual; 
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7.2.3 A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

7.2.4 O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; 

7.2.5 O valor do contrato será considerado vantajoso para a Administração quando 

for igual ou inferior ao estimado pela Administração para a realização de nova licitação. 

7.2.6 O CONTRATADO concorde com a prorrogação. 

7.2.7 O CONTRATADO mantenha todas as condições de habilitação. 

7.2.8 Haja disponibilidade orçamentária e financeira para a referida despesa. 

 

CLAÚSULA OITAVA – DAS DIÁRIAS  

8.1 A CONTRATADA pagará diárias de viagem aos seus empregados que se deslocarem 

temporariamente da sede da Defensoria Pública de sua lotação, em razão de serviço e 

mediante designação, para atender as despesas extraordinárias com alimentação e 

hospedagem; 

8.2 A concessão e o pagamento de diárias pressupõem a observância do interesse público, 

o motivo do deslocamento devidamente comprovado e justificado e a pertinência entre a 

razão do deslocamento e as atribuições da função desempenhada; 

8.3 Considera-se sede, para efeito de concessão de diária, o Município onde o agente 

terceirizado desempenha suas atribuições; 

8.4 Na apuração do número de diárias devidas, inclui-se o período compreendido desde o 

dia da viagem de ida até o de retorno; 

8.5 As diárias serão calculadas e concedidas levando-se em conta os seguintes critérios: I 

– diária integral, devida quando o deslocamento exigir pernoite do agente terceirizado; 

II – diária parcial, correspondente a metade do valor da diária integral, devida 

quando o deslocamento não exigir pernoite do agente terceirizado; 

8.6 Os valores pagos a título de diárias de viagem somente serão pagos pela 

CONTRATANTE a CONTRATADA, juntamente com a fatura mensal de prestação dos 

serviços, mediante comprovação do deslocamento e dos valores efetivamente pagos, atestados 

pelo Chefe da Coordenação de Transportes ou por fiscal do contrato formalmente designado 

pela CONTRATANTE; 

8.6.1 A comprovação do deslocamento a que se refere o item 8.6 poderá ser feita mediante 

a apresentação de: 

a) Memorando de solicitação de viagem; 

8.7 Caberá a Contratada antecipar estes valores a seus funcionários, com o mínimo de 24 
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(vinte e quatro) horas antes do deslocamento e na fatura deverá ser apresentado o valor para 

pagamento. O CONTRATANTE comunicará, em regra, com antecedência de 03 (três) dias, o 

deslocamento do funcionário, emitindo um Ofício (Ordem de Pagamento de Diárias), onde 

constará valor líquido a ser pago; 

8.7.1 Caso a CONTRATANTE, por qualquer motivo alheio a sua vontade, não comunicar 

no prazo assinalado no item anterior, a CONTRATADA disporá de prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas após a notificação de ordem para o pagamento de diárias. 

8.8 Na hipótese de cancelamento de viagem anteriormente programada e comunicada, cabe 

a CONTRATANTE informar a CONTRATADA, com a maior brevidade possível, para que, 

se for o caso, o empregado restituir a empresa as diárias recebidas antecipadamente, não 

sendo devido qualquer valor por parte da CONTRATANTE em fatura apresentada pela 

CONTRATADA; 

8.9 O valor da diária do colaborador terceirizado e do colaborador eventual guardará 

equivalência com o valor da diária da classe IV do anexo I da Resolução 070/2016 CSDPEPI, 

alterada pela Resolução 145/2022 CSDPEPI, acrescido de tributos quais sejam:  
 

CÁLCULO DO VALOR BRUTO DE DIÁRIAS A EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

 

RESOLUÇÃO CSDPEPI Nº 145/2022 

CLASSES CARGOS/FUNÇÃO 

VALORES (R$) 

DENTRO DO 

ESTADO 

FORA 

DO 

ESTADO 

IV 

Técnico Defensorial, Auxiliar 

Defensorial, Assessor Técnico I, II e III, 

AssistenteDefensorial I e II, Assessor de 

Defensoria Pública e demais cargos e 

funções. 

 R$      264,00 
 R$      

528,00 

 

CÁLCULO DO VALOR BRUTO DE DIÁRIAS A EMPRESAS TERCEIRIZADAS, NOS 

TERMOS DA RESOLUÇÃO CSDPEPI Nº 145/2022  

DESCRIÇÃO 
TOTAL 

DEDUÇÕES 

VALOR BRUTO DA DIÁRIA (R$) 

DENTRO DO 

ESTADO 
FORA DO ESTADO 
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8.10 Não serão incluídas no salário as diárias para viagem. 

 

8.11 A quantidade estimada de diárias no curso da execução contratual será de: 

    
CARGO 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

Cargo Motorista 395 

Cargo Aux. Gestão Superior 88 

 

CLÁUSULA NONA – DA REPACTUAÇÃO  

9.1 As disposições relativas a repactuação estão previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 

10.1 A execução das obrigações contratuais integrantes deste contrato será 

fiscalizada por servidor ou equipe de fiscalização, designados pelo Defensor Público Geral, com 

autoridade para exercer, como representante da Administração deste Órgão, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

10.2 Caberá ao fiscal do contrato: 

10.2.1 Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade 

desejada; 

10.2.2 Solicitar à Administração a aplicação de penalidades, por 

descumprimento de cláusula contratual; 

10.2.3 Acompanhar o recebimento dos produtos, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade dos materiais contratados; 

10.2.4 Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar 

pagamentos. 

Para empresas que apuração o 

lucro pelo regime de 

tributação cumulativo (ISS-

5%, INSS-11%, IR-1%, PIS-

0,65% e COFINS-3%) 

20,65%  R$      332,71  R$      665,41 
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10.3 Para o exercício da função, o fiscal deverá receber cópia dos documentos 

essenciais da contratação, a exemplo do Termo de Referência, Ata de Registro 

de Preços, Contrato e proposta comercial da empresa contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

11.2  O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou pela equipe de 

fiscalização. 

11.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal deverá apurar o 

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório. 

11.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal deverá verifica a efetiva 

realização dos dispêndios concernentes aos salários e as trabalhistas, previdenciárias 

e com o FGTS do mês anterior; 

11.2.3. Será elaborado relatório, com registro, análise e conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, o qual será considerado para o recebimento 

definitivo. 

11.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, será realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalização. 

11.3.1 O fiscal analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 

fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades que impeçam 

a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

11.4 Para fins de recebimento provisório e definitivo, o fiscal do contrato poderá se 

utilizar de informações e comprovações sobre a execução, fornecidas por servidor 

lotado na unidade administrativa em que os mesmos foram realizados 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

12.1 O prazo e condições de entrega pela CONTRATADA, a disciplina do recebimento do objeto e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência, anexo do Edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DO 

REAJUSTE 

14.1 Este instrumento, observadas as devidas justificativas, somente poderá ser alterado 

unilateralmente pela Contratante ou por acordo das partes, nos termos do Artigo 65, da Lei nº 

8.666/93, incisos I e II, Lei nº 8.666/93; 

14.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que a Contratante unilateralmente entender necessárias nas quantidades do objeto, na forma 

do parágrafo 1º do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, preservados que ficam as composições consensuais. 

14.3 A qualquer tempo, as partes, de comum acordo, poderão celebrar Termos Aditivos ao presente 

Contrato, objetivando resolver, na esfera administrativa, os casos omissos ou questões suscitadas 

durante a vigência do mesmo, na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações previstas na Lei nº 8.883/94. 

14.4 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses, na forma do 

parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 9.069, de 29/06/95, contado o prazo da data da apresentação 

proposta, nos termos do §1º do artigo 3º da Lei 10.192/2001. 

14.5 No caso de reajuste será utilizado o índice geral de preços (IGP-M) ou índice setorial, ou 

especifico que venha a ser criado e melhor reflita a variação de preços do mercado. 

14.6 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 

15.1. As comunicações entre os pactuantes, em qualquer fase do Contrato, só produzirão efeitos legais 

se forem processadas, por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 

efetivação. Não serão consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Aos casos omissos e as questões suscitadas durante a vigência do mesmo 8.666/93 e alterações 

previstas na Lei nº. 8.883/94, conforme conveniência da aplicar-se-ão as demais disposições 

constantes da Lei nº 10.520 de 2002, da Lei nº. Administração Pública observando-se ainda o disposto 

no Decreto nº. 3.555 de 2000 e Decretos Estaduais 11.346/04 e 11.319/04. 

16.2. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Teresina - PI, para dirimir quaisquer 

dúvidas porventura oriundas deste ajuste, com prévia renúncia pelas partes, de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja.  

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, para um só efeito, que depois de lido e 

achado conforme vai assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas, para que produzam seus 

81



 
 

 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. Coordenadoria das Licitações e Contratos 

Rua Nogueira Tapety 138, Bairro dos Noivos, Fone: (86) 99428-1127 
CEP: 64.046-020, Teresina-PI, E-mail cpldpe@defensoria.pi.def.br. 

 

 

efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o presente Contrato em todas as 

suas cláusulas.                                                                       

  Teresina/PI, XX de XXX de 2022. 

 

 

 

........................................................................................ 

Defensor Público-Geral 

CONTRATANTE 

 

........................................................................ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  

....................................................................... 

RG/CPF: 

....................................................................... 

RG/CPF: 
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