ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2018
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
1 – DO PREÂMBULO
1.1. O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, ESTADO DE MATO GROSSO,
por meio de seu pregoeiro oficial e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 056/2018, de
02.04.2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL para SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, com obediência a Lei nº.10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei
Complementar nº 123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no couber, as disposições da Lei
Federal nº. 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, e alterações posteriores; Decreto Federal nº 3.555
de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão, Decreto Municipal nº. 077/2009 e demais
condições fixadas neste instrumento convocatório.
2 – DO OBJETO
2.1 – Registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE
APOIO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E
ACOMPANHANTES FORA DO DOMICÍLIO, INCLUINDO 03 (TRÊS) REFEIÇÕES
DIÁRIAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT, de acordo com as
especificações descritas no presente Edital e seus anexos.
2.2. O objeto dessa licitação deverá respeitar e obedecer rigorosamente às normas e legislações
pertinentes para o objeto.
03. DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME
3.1. O certame será realizado, e os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação, serão
recebidos pelo Pregoeiro, em sessão, marcada para o dia, hora e local, conforme abaixo:
Data da abertura da sessão pública: 21 de maio de 2018.
Credenciamento: das 8h30 às 09h (horário oficial de Brasília)
Abertura das Propostas: 09h (horário oficial de Brasília)
Local: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
Endereço: Avenida 14 de Setembro, s/n, Centro, Santa Cruz do Xingu/MT.
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Os Envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO serão recebidos pelo
Pregoeiro em Sessão Pública marcada para o dia, hora e endereço supracitados.
04. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
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4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte
dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Saúde
082 – 04.002.10.302.0026.2048.339039.000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica –
fonte 100

05. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME LICITATÓRIO
5.1. Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as
exigências deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta
licitação.
5.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente pregão deverão trazer
a documentação original, fotocópias das mesmas autenticadas por cartório, autenticadas pelo
Pregoeiro ou membros da equipe de apoio, conforme item 5.2.4.
5.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis.
5.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.
5.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
5.2.4. Os documentos em cópias simples poderão ser autenticados pelo pregoeiro ou
membros da equipe de apoio até o dia imediatamente anterior da data designada para a
audiência pública de entrega dos envelopes e disputa de lances, desde que acompanhados
dos originais.
5.3. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada
documento ou estabelecidos em lei.
5.3.1. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo
de validade aceitável o de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
5.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.4.1. Que se encontrem sob falência, insolvência, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
5.4.2. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou
Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido
publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado,
conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição;
5.4.3. Estrangeiras que não funcionem no País;
5.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da
licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação,
eximindo assim a Comissão Permanente da Licitação do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.
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5.5.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência
de fato impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame.
5.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do
licitante:
5.6.1. Estar ciente das condições da licitação;
5.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados;
5.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;
5.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.
06. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.1. Decairá do direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que
não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão,
apontando de forma clara e objetiva as falhas ou irregularidades que entende viciarem o
mesmo. Sendo que as petições deverão ser protocolizadas, devidamente instruídas (razão
social, endereço, assinatura, telefone para contato e ainda, número do processo e do Pregão ao
qual se referem).
6.2. Se a impugnação ao edital for reconhecida e julgadas procedentes serão corrigidos os
vícios e, caso a formulação da proposta seja afetada, nova data será designada pela
Administração, para a realização do certame.
6.3. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 e
legislação vigente.
6.4. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a
realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 02
(dois) a 03 (três) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.666/93.
07. DO CREDENCIAMENTO
7.1. Na data, hora e local designados para a Sessão, os representantes dos proponentes deverão
se apresentar para credenciamento, junto ao pregoeiro, munidos de documento de identificação
pessoal, com foto, em original e cópia;
7.2. Cada licitante deverá fazer-se representar por pessoa devidamente credenciada, por
procuração pública, particular, com firma reconhecida ou Termo de Credenciamento, com
poderes bastantes e suficientes para formular lances verbais, ofertas de descontos, solicitar
requerimentos e a tomar decisões em geral, inclusive no que se refere à eventual desistência da
interposição de recursos;
7.3. As credenciais dos representantes dos licitantes deverão ser apresentadas assim que for
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instalada a sessão de abertura do Pregão, antes do recebimento e da abertura dos envelopes
contendo as Propostas;
7.4. Em se tratando de sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá ser
apresentado original e cópia do respectivo estatuto ou contrato social, devidamente registrado
na Junta Comercial ou no órgão competente;
7.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de um licitante.
08. DA FORMA E APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.1. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, o representante da licitante entregará os dois
envelopes não transparentes e lacrados, um contendo a proposta de preços e outro os
documentos de habilitação, independentemente de credenciamento, não sendo aceita, a partir
desse momento, a participação de novos licitantes.
8.2. O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ter expresso, em seu exterior, as
seguintes informações:
Envelope nº. 01 – Proposta de Preços
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº. ..../2018
Data e hora da abertura: ...../..../2018 ....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
8.3. O envelope contendo os Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior,
as seguintes informações:
Envelope nº. 02 – Documentos de Habilitação
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preços nº. ..../2018
Data e hora da abertura: ...../..../2018 ....... : ..... HORAS
Razão Social: .......................................................................................
Endereço completo da licitante ........................................................
CNPJ....................................... INSC. EST............................................
8.2 – As propostas deverão ser geradas preferencialmente por meio do sistema
MEDIADOR, que será fornecido aos participantes pelo Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Santa Cruz do Xingu – MT, sendo que estas deverão ser entregues em papel
meio físico (devidamente assinadas) bem como por meio digital em CD (arquivo a ser
gerado pelo sistema MEDIADOR).
8.3 - Em havendo utilizando o sistema MEDIADOR, caso as empresas participantes não
consigam apresentar CD ou pen-drive com o arquivo referente à proposta de preços no
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dia da abertura das propostas, o mesmo poderá ser entregue em até 48 horas após a data
de abertura das propostas de preços, com os devidos valores atualizados.
8.4 – A presente ferramenta (sistema MEDIADOR) trata-se apenas de um facilitador
para tornar o procedimento de apuração da licitação mais rápida e dinâmica.
09. DO ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA
9.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, suas folhas devem ser numeradas e
rubricadas, sendo a última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações
em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), redigida com
clareza, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza a classificação a ter mais de um resultado e, ainda, contendo.
9.1.1. Uma única cotação, contendo preços unitários e totais, em moeda corrente
nacional, expressos em algarismos fracionados até o limite dos centavos (duas casas
decimais após a vírgula) e por extenso. Em caso de divergência entre os valores
unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em
algarismo e por extenso, será considerado este último. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o
objeto da presente licitação;
9.1.2. O Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentação. A proposta que omitir o prazo de validade
será considerada como válida pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua
apresentação.
9.2. Os valores ofertados devem ser compatíveis com os preços praticados no mercado sob
pena de desclassificação da proposta;
9.3. O valor será fixo e irreajustável até a vigência do presente instrumento, ressalvado o
disposto na alínea ‘d’ do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8666/93.
9.4. Caso ocorra à variação nos preços, a contratada deverá solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do
pedido.
9.5. O Pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar maiores esclarecimentos sobre a
composição dos preços propostos.
10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O julgamento das propostas será objetivo, pelo tipo de licitação menor preço por item,
de acordo com o critério de menor lance ofertado, observadas todas suas demais condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, na forma da lei.
10.2. O empate entre dois, ou mais, licitantes ocorrerá somente quando houver igualdade de
preço entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate.
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10.2.1. Neste caso, o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do
presente Pregão.
10.3. No dia e horário estabelecido neste Edital, o Pregoeiro fará a abertura da sessão,
recebendo primeiramente da empresa interessada, ou de seu representante, o documento para
credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO I, fora dos envelopes de proposta e
habilitação;
10.4. Não será admitida a atuação de um representante para duas ou mais empresas;
10.5. Terminada a fase de credenciamento, o Pregoeiro passará para a abertura dos envelopes
de propostas de preços, com a finalidade de verificar se as propostas estão em conformidade
com as exigências estabelecidas neste Edital, desclassificando aquelas que se encontrarem em
desconformidade ou incompatíveis;
10.6. Após a análise das propostas pelo Pregoeiro e membros da equipe de apoio, os
participantes, através de seus representantes, darão visto em todas as propostas apresentadas;
10.7. Em seguida, passar-se-á à oferta de lances verbais, em valores sucessivos e decrescentes
para o objeto a ser adquirido, considerando-se o menor preço;
10.8. Poderão ofertar lances às licitantes detentoras das propostas classificadas com preços até
10 % (dez por cento) superiores ao preço do autor da oferta mais baixa, até a proclamação do
vencedor;
10.9. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas anteriormente, poderão os
autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
10.10. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor. Dos lances ofertados não caberá retratação;
10.11. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro
importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pela licitante;
10.12. Durante a etapa de lances verbais, o Pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo
a desclassificar propostas inexequíveis ou com preço excessivo.
10.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, verificando a sua
habilitação ou inabilitação;
10.14. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital, sendo vedada
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a inclusão posterior de informações ou documentos que deveriam constar originariamente da
proposta ou da documentação de habilitação.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma via, em envelope
fechado identificado com o nº 02, devendo constar à documentação a seguir listada:
11.2. Habilitação Jurídica:
11.2.1. Cédula de identidade e CPF do(s) sócio(s);
11.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
11.2.3.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de
prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;
11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
11.3.2. Certidão conjunta de Dívida Ativa da União e Regularidade de Tributos Federais,
inclusive quanto as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art.
11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
11.3.3. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio
tributário da licitante;
11.3.4. Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND), específica para participar de
licitações, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do domicílio tributário da licitante;
11.3.5. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
11.3.6. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
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(www.tst.jus.br);
11.3.6.1. A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.
11.4. Qualificação Econômico-Financeira
11.4.1. 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, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
Observações: Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis devidamente, registrado em órgão competentes, assim apresentados:
I- Sociedades regidas pela Lei n. 6.404/76 (sociedade anônima):
a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante.
II. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Balanço Patrimonial registrado acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.
III. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 e LC nº
147/2014.
a) Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: Balanço Patrimonial
registrado acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do
Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante
ou em outro órgão equivalente.
IV. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio dos licitantes ou órgão equivalente.
V. Os tipos societários obrigados e/ou optantes pela Escrituração Contábil Digital – ECD,
consoante disposições contidas no Decreto nº 6.022/2007, regulamentado através da IN nº
1420/2013 da RFB e alterações, apresentarão documentos extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped na seguinte forma:
a) Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped, nos termos do decreto 8.683/2016, desde que não haja
indeferimento ou solicitação de providências;
b) Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital extraídos do Sistema Público
de Escrituração Digital – Sped;
c) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício extraídos do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped.
VI) Da documentação a ser apresentada pela MEI: quanto à qualificação econômicofinanceiro:
a) As empresas MEI, enquadradas como “Empreendedor Individual” que não estão
obrigadas a manter a escrituração contábil, essas deverão apresentar:
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Declaração Anual de faturamento do Simples Nacional para o Microempreendedor
Individual (DASN - SIMEI).
11.4.1.1. O balanço patrimonial, as demonstrações e o balanço de abertura deverão estar
assinados pelos administradores das empresas constante do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social e por Contador legalmente habilitado;
11.4.2 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento
das propostas, se outro prazo não constar do documento.
11.5. Qualificação técnica
11.5.1. Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, onde comprove ter o licitante executado, ou estar executando, objeto similar ao
presente objeto licitatório, desde que atenda e seja compatível com este edital e seus anexos;
11.5.2. Declaração que a empresa se compromete a fazer a prestação de serviço no prazo
solicitado.
11.6. Outras Comprovações
11.6.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração, na forma do artigo 32, § 2°, da Lei nº 8.666/93, conforme ANEXO III do
presente Edital.
a) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC n.
123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009, possuir alguma restrição na documentação
referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada
declaração.
b) A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que
trata a LC 123/2006 e Lei Municipal n° 240/2009 deverá apresentar, na forma da lei,
juntamente com os documentos de habilitação, e declaração de que não se encontra em
nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC nº 123/2006.
11.6.2. Declaração assinada por representante legal do licitante de que não outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito), e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos (inciso XXXIII do
art. 7° da Constituição Federal), conforme ANEXO II do presente Edital.
12. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
12.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, para fins de
participação no presente certame, às microempresas e empresas de pequeno porte deverão
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
12.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
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prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não
suspenderá o prazo supracitado.
12.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 12.1.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão
pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a
licitação;
12.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em
que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor
oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.
12.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
12.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
12.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem 12.3, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
12.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.3, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
12.4.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
12.5. A micro-empresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a
Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os
documentos de habilitação, a declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do
§4º do art. 3º do dispositivo supracitado, conforme modelo constante do ANEXO IV.
13. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
13.1. Encerrada a fase de lance para o item, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta,
verificando sua regularidade.
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13.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso não haja interposição de recursos.
13.3. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, o Pregoeiro examinará a
habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos do Edital.
13.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão e
fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova habilitação,
escoimados os vícios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48, §3° da Lei nº
8.666/93, mantendo-se a classificação das propostas e lance verbais.
13.5. Da suspensão da sessão pública de realização do pregão será lavrada ata circunstanciada
com todos os vícios apontados de todas as licitantes, assinada pelos representantes presentes,
pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
14. DOS RECURSOS ADMINISTATIVOS
14.1. Os recursos deverão ser manifestados, verbalmente, no final da sessão, após a declaração
do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a
síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata.
14.2. O Pregoeiro indeferirá recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não
tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decisão, com seu
fundamento, ser consignada em ata.
14.3. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, a licitante poderá
juntar, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do pregão,
memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a
extensão do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.
14.4. As demais licitantes, ficando intimadas desde logo na própria sessão, poderão apresentar
suas contrarrazões no mesmo local e no mesmo lapso do subitem anterior, contado do
encerramento do prazo do recorrente para a apresentação das razões, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
14.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão deste Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro
adjudicar o objeto à vencedora.
14.6. Preenchidas as condições da admissibilidade, o recurso será processado da seguinte
forma:
14.6.1. O Pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de
razões e contrarrazões;
14.6.2. Encerrados os prazos acima, o Pregoeiro irá analisar o recurso impetrado por
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escrito, suas razões e contrarrazões, podendo reconsiderar sua decisão, no prazo de 03
(três) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à autoridade superior devidamente
informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 03 (três) dias
úteis, contados do recebimento do recurso;
14.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.8. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de
Licitações e Contratos, em dias úteis, no horário de 07 às 13:00 horas.
14.9. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, este adjudicará o objeto do Pregão Presencial ao vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
14.10. O resultado do recurso será divulgado mediante publicação no Diário Oficial do
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
14.11. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo quanto à disputa.
14.12. Ocorrendo manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório,
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº
10.520/02 e legislação vigente.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. A Adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo pregoeiro, ficará sujeita a
homologação do Prefeito Municipal.
15.2. Para fins de homologação o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova
proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão;
15.3. No caso do adjudicatário, se convocado, não assinar a Ata da sessão pública e o contrato,
vindo a decair do direito a execução do objeto dessa licitação, o Município de Santa Cruz do
Xingu poderá revogá-la, ou convocar os licitantes remanescentes, na ordem em que foram
classificados, para contratar em igual prazo e nas mesmas condições em que a primeira
classificada teria sido contratada.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. As obrigações decorrentes deste Pregão consubstanciar-se-ão em Ata de Registro de
Preços cuja minuta em anexo.
16.2. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua
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publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
16.2.1. A execução dos serviços será iniciada 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato;
16.3. O prazo para assinatura da Ata de Registro será de 05 (cinco) dias, contados da
convocação formal da adjudicatária.
16.4. A Ata de Registro deverá ser assinada pelo representante legal da empresa vencedora,
mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal
investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos
autos do processo licitatório, e uma vez atendidas as exigências do subitem anterior.
16.5. Constituem motivos para o cancelamento da ARP as situações referidas nos artigos 77 e
78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como as previstas no item 20 deste Edital.
16.6. A critério deste Município, a Ata de Registro poderá ser substituída por outros
instrumentos hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de
compra, dentre outros, nos termos do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
17. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO
PARTICIPANTES
17.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração
que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, nº10.520/02.
17.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não seja
prejudicial às obrigações anteriormente assumidas.
18. DOS ACRÉSCIMOS
18.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço,
inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
19. DO CONTROLE DE PREÇOS
19.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo
ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
19.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
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19.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
19.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
19.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
19.3.1. 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;
19.3.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
19.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
20. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas,
caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:
20.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes,
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à
época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar
impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio
econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços
de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;
20.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução
contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.
20.2. Por iniciativa do Município de Santa Cruz do Xingu, o registro será cancelado:
20.2.1. Quando o proponente:
20.2.1.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
20.2.1.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório;
20.2.1.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
20.2.1.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de
Serviço decorrente da Ata de Registro de Preços;
20.2.2. O Município de Santa Cruz do Xingu poderá cancelar o registro de preços, ainda,
por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
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21. DO CONTRATO
21.1. Poderá ser formalizado com a empresa vencedora da licitação um contrato administrativo,
conforme minuta constante do Anexo VII deste edital, o qual se regerá pelas suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado.
22. CONVOCAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
22.1. A convocação do Contratado pelo Município de Santa Cruz do Xingu, será formalizada e
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para assinatura do
Instrumento Contratual, retirar a nota de empenho, ordem de serviço, ou instrumento
equivalente, que será emitida pelo Departamento de Contratos e Convênios.
22.2. O não comparecimento do fornecedor convocado na forma do subitem anterior o sujeitará
às sanções previstas neste Edital.
23. DO PAGAMENTO
23.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
23.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
23.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
23.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
23.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação seguintes documentos:
23.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
23.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
23.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
23.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
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de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
24.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
24.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
24.2.1. Advertência por escrito;
24.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
24.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT;
24.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial Eletrônico dos
Municípios, as sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante
a Administração Pública.
25. DOS ANEXOS
25.1. Constituem parte integrante e indissociável deste Edital os seguintes anexos:
25.1.1. Anexo I – Termo de Credenciamento;
25.1.2. Anexo II – Declaração do Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal, que não emprega menor;
25.1.3. Anexo III – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente da
Habilitação;
25.1.4. Anexo IV – Declaração para Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
25.1.5. Anexo V – Termo de Referência;
25.1.6. Anexo VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
25.1.7. Anexo VII – Minuta do Contrato.
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, realizar
operação de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão
pública, bem como relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para
fins de habilitação e classificação dos proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o
entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação;
26.2. A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de:
26.2.1. Revogar ou anular o certame sem que disto decorra, para os proponentes, o direito a
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qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
26.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e
a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local
definido e novamente publicada na Imprensa Oficial.
26.6. Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio ou
autoridade competente, observados os preceitos de direito público e as disposições da
legislação aplicável;
26.7. A homologação do resultado desta licitação não gera direito à contratação, mas mera
expectativa de direito.
26.8. Quaisquer informações sobre a presente licitação que se fizerem necessárias serão
prestadas pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio até o 1º (primeiro) dia útil que anteceda a
data fixada para a abertura da sessão pública do presente Pregão, no horário compreendido das
7h00 minutos às 13h00 minutos, na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu, através do
telefone (66) 3594-1000/1057 ou pelo e-mail: scxlicitacao@gmail.com e pelo site
http://sic.tce.mt.gov.br/123/assunto/listaPublicacao/id_assunto/927/id_assunto_item/3839

Santa Cruz do Xingu - MT, 04 de maio de 2018.

______________________________
Astor Albrecht

Pregoeiro

Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2018-2020

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(Papel Timbrado da Empresa)
A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº

________________________,

completo),

por

meio

do

sediada

presente

na

Termo,

________________________
credencia

o

Sr.

(nome

(endereço
completo)

______________________, inscrito no CPF sob o nº _______________________ e portador
da Carteira de Identidade RG nº ________________, a participar da licitação instaurada pela
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a modalidade PREGÃO, de nº
009/2018, na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro de Preços, na qualidade de
representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome desta empresa,
podendo se manifestar, formular e rubricar propostas, ofertar lances, renunciar direitos, interpor
e desistir de recursos, assinar atas, ofertar lances, enfim praticar todos e quaisquer atos
necessários e inerentes ao certame.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa

Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes de Habilitação e
Proposta de preços, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento
de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a
credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar ao pregoeiro a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da
Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de _______de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
SUPERVENIENTES DA HABILITAÇÃO
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o
nº ________________________, sediada na _______________________ (endereço completo),
declara, sob as penas da Lei e em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93,
que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação
para este certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT,
sob a modalidade PREGÃO, de nº 009/2018 na forma PRESENCIAL, para Sistema de
Registro de Preços.

Santa Cruz do Xingu/MT, ___ de ________de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA ME E EPP
(Papel Timbrado da Empresa)

A empresa (razão social) _______________________________________________, inscrita
no CNPJ sob o nº _________________________________________________, sediada na
____________________________________ (endereço completo), para fim de participação no
certame licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, sob a
modalidade PREGÃO, sob o nº 009/2018 na forma PRESENCIAL, para Sistema de Registro
de Preços, declara, sob as pena e em conformidade com a Lei Complementar nº 123, de 14 de
junho de 2006, que é ______________________________________________________
(Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).

Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2018.

____________________________________
Carimbo
Assinatura do representante legal da empresa
CNPJ da empresa
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TERMO DE REFERÊNCIA
LICITAÇÃO / MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

TIPO DE LICITAÇÃO/AVALIAÇÃO

MENOR PREÇO POR ITEM

DADOS DO SOLICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.
LOCALIZAÇÃO:
Av. 14 de Setembro, s/n°, Centro, Santa Cruz do Xingu – MT.
FONE: (66) 3594-1000 ou (66) 3594-1057
1. OBJETO
1.1. Descrição:
Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT,
PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES FORA DO DOMICILIO
VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS MESMAS, conforme especificações
detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
1.2. Do Local e Prazo de Entrega
Os serviços de casa de apoio no município de Cuiabá – MT, deverá ser prestado dentro do
município de Cuiabá – MT, estando dentro do serviço de casa de apoio: hospedagem para
pacientes e acompanhantes, 03 (três) refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar),
apartamentos com banheiros, ventiladores, refeitório, lavanderia, bebedouro industrial,
estacionamento, transporte aos pacientes e acompanhantes.
1.3. As quantidades constantes abaixo representam apenas estimativas efetuadas pelo
Município, o qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar
quantidades menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear
qualquer custo.
Item
Código
Descrição do Produto
UN QTD
01
29670
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – EM CASA DE
APOIO, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO
UN 1.800
FORA DO DOMICILIO, INCLUINDO TRES
REFEIÇÕES DIÁRIAS
1.4. Especificação detalhada do serviço:
A contratada deverá prestar os serviços de que tratam o objeto supracitados, no regime
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24x7x30, (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trinta dias por mês), e conforme
exigências abaixo descritas:
ESPECIFICAÇÃO

Hospedagem

Alimentação

Transporte e Acompanhamento

DETALHAMENTO
Serviços de hospedagem em Cuiabá para
atender pessoas de todas as idades, quanto em
tratamento de saúde, incluindo acompanhante,
oferecendo dependências masculinas e
femininas providas de dormitórios e
banheiros. Sendo que deverá estar em bom
estado de conservação e dispor de móveis
como camas, beliches, sofás, mesas, cadeiras,
geladeiras, fogão e deverá sempre estar em
ótimo estado de limpeza e higiene, equipado
com ventilador ou ar-condicionado. Roupas
de cama, mesa e banho sempre limpas e
trocadas diariamente. Se houver falta de agua
na casa, a contratada deverá sanar a falta no
prazo máximo de 2 (duas) horas, através de
poço artesiano próprio ou outro meio
adequado, tal qual: caixa d’agua ou cisterna
para
armazenamento.
Deverá
ser
disponibilizado sempre quartos diariamente,
para
acomodação
dos
pacientes/acompanhantes encaminhados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecimento de no mínimo, 03 (três)
refeições diárias, tipo Café da Manhã,
Almoço e Janta, contendo:
Café da manhã (básico), almoço, jantar,
devendo a alimentação ofertada ser de boa
qualidade e conter no mínimo: arroz, feijão,
saladas, carnes e frutas ou sucos de frutas,
com acompanhamento de periódico de
nutricionista na elaboração dos cardápios.
Descolamento para consultas e tratamento
médico. Agendamento de consultas, exames e
cirurgias em todas as especialidades médicas;
acompanhamento
junto
aos
órgãos
competentes dos processos de retiradas de
medicamentos.

1.5. Os fatos estranhos ocorridos nas dependências da Licitante vencedora serão averiguados in
loco, podendo esta Secretaria oferecer denúncia a fim de que se responsabilizem os devidos
autores dos eventuais delitos cometidos contra qualquer paciente deste órgão hospedado ou de
passagem pelo mesmo.
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2018-2020

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
1.6. Todos os pacientes serão encaminhados com Guia de Encaminhamento, emitida por
servidor competente designado por esta Secretaria.
2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DO SERVIÇO
2.1. A contratação da casa de apoio faz-se necessário para atender a demanda junto à Secretaria
Municipal de Saúde, proporcionando assim a continuidade e a ampliação dos serviços públicos
essenciais ao Município de Santa Cruz do Xingu.
3. PRAZO DE ENTREGA
3.1. O prazo de entrega do objeto desta licitação será de IMEDIATO, a partir da data do
recebimento da Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento.
3.2. Cumprir os prazos da prestação de serviço, sob pena de aplicação de sanções
administrativas.
4.

FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento referente á prestação dos serviços, será efetuado em parcelas mensais de
acordo com a quantidade fornecida no mês correspondente.
Constatando qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida ao
CONTRATADO para as devidas correções.
4.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
Tesouraria da Prefeitura. Caso gere “doc”, fica a cargo do CONTRATADO às despesas
bancarias que a operação vier a ocorrer.
5. EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS
Habilitação/Qualificação

Documento

Exigência
Sim

Habilitação Jurídica
Regularidade Fiscal e Trabalhista
Qualificação Técnica
Qualificação Econômico-Financeira

Cumprimento do disposto no art. 7,
XXXIII, CF/88.

Art. 28, II, da LLC
Art. 29 da LLC
Garantia
Índices
Certidão de falência
Capital ou Patrimônio
Líquido
Declaração

x
x
x
x
x
x
x
x

6. PENALIDADES
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6.1. O contratado que atrasar a entrega do objeto ou inadimplir o contrato incorrerá nas
penalidades administrativas no art. 86 da Lei nº 8.666/93 e art. 7º da Lei nº 10.520/02.
6.1.1. A multa moratória, quando cabível, será de ordem de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
6.1.2. A multa por inadimplemento, total ou parcial do contrato, será da ordem de 0,5% (meio
por cento), incidente sobre o valor da parte inadimplida.
6.2. A aplicação das multas não afasta as demais penalidades, a seguir tipificadas:
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as seguintes
penalidades, garantida a prévia defesa:
6.2.1. Advertência por escrito;
6.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 2 (dois) anos;
6.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
7. REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS
7.1. Os preços são irreajustáveis, todavia, após a apresentação da proposta, em razão de
ocorrência de fatos imprevisíveis ou de difícil previsão, devidamente comprovados, o preço
poderá ser revisto, para mais ou para menos.
7.2. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive,
tributos, fretes e seguros.
08. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
8.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
8.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção.
09. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 Prestar os serviços com zelo, ética e pontualidade, de acordo com as exigências do Edital,
sendo obrigada a substituir o serviço executado em desacordo com as especificações propostas
e recusado por justo motivo pelo encarregado do recebimento;
9.2 Garantir a qualidade dos serviços executados, prestando as necessárias informações quando
solicitadas, e assegurando a sua substituição imediata, se for constatado algum vício ou defeito
que comprometa os serviços;
9.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da prestação dos serviços,
com o fornecimento de mão-de-obra, gêneros alimentícios, despesas com água, luz, telefone,
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condomínio, tributos, impostos, encargos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação
tributária, trabalhista e previdenciária, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santa
Cruz do Xingu - MT.
9.4 Apresentar o imóvel em bom estado de conservação;
9.5 Cumprir fielmente o presente contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos
termos acordados e respeitar e cumprir as condições exigidas nos anexos do Termo de
Referência, executando-o s sobre sua inteira responsabilidade;
9.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na prestação dos serviços.
9.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a
execução da prestação dos serviços.
9.8 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma
do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
9.9 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10. ESPÉCIE DE PREGÃO SUGERIDO
10.1. Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços.
11. RESULTADOS ESPERADOS
11.1. Garantir atendimento com qualidade às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
12. LOCAL/DATA E HORÁRIO PARA CREDENCIAMENTO
12.1. Poderão se credenciar todos os interessados em participar deste pregão, até o dia 21 de
maio de 2018, compreendido das 8h30 minutos até as 9h00 minutos, na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
13. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS, EM TERMOS
DE ECONOMICIDADE
13.1. A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à prestação dos serviços
em questão, poderá ser conseguida pela competitividade entre empresas do ramo, mediamente
regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo fator preponderante certamente
será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim mediante tal critério e/ou parâmetro,
necessariamente a Administração obterá a economia, não obstante seja ela uma expectativa que
dependerá diretamente do preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela
empresa, cuja escolha recairá naquela que cotar o menor preço.
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14. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
14.1. Ficam designados os seguintes membros para promover o pregão presencial, de acordo
com a Portaria nº. 056/SAD/2018 de 02 de Abril de 2018.
ASTOR ALBRECHT – PREGOEIRO
LEANDRA LUCIA LINK COSTA – 1ª MEMBRO OFICIAL
EDELSON JOSE BARRETO – 2ª MEMBRO OFICIAL
Santa Cruz do Xingu - MT, 04 de maio de 2018.
________________________________________
ROSILDA DIAS DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 005/2018

CPF: 855.073.691-00
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° ___/2018
Pelo presente instrumento o MUNICÍPO DE SANTA CRUZ DO XINGU ESTADO DE
MATO GROSSO, doravante denominado MUNICÍPIO, pelo neste ato representado por seu
Prefeito, o senhor MARCOS DE SÁ FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, residente
à Rua Marcelino Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade
RG n° 0978393-8 SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, RESOLVE registrar os preços da
empresa _____________________, nas quantidades estimadas nesta Ata de Registro de Preços,
de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no
Instrumento Convocatório e as constantes nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as
partes às normas constantes da Lei nº 10.520/02 e Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber
ao Decreto Municipal nº. 077/2009, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE
APOIO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E
ACOMPANHANTES FORA DO DOMICÍLIO, INCLUINDO 03 (TRÊS) REFEIÇÕES
DIÁRIAS, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DO XINGU-MT, conforme especificações
detalhadas e quantidades constantes no termo de referência e anexos.
1.2. No anexo V do instrumento convocatório, constam os quantitativos estimados, os quais
serão solicitados de acordo com a necessidade e conveniência da Prefeitura Municipal,
mediante a solicitação de serviços, ocasião em que as demandas serão quantificadas.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na
modalidade Pregão nº 009/2018, na forma Presencial, com fundamento nas Leis nº 10.520/02
nº 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber,
conforme autorização da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes
da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DETENTORA DO REGISTRO E DOS PREÇOS
3.1. Empresa Vencedora:
NOME:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL (CASO TENHA):
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL (nome, RG, CPF):
3.2. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
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Item

Cod.

Descrição

Qnt/di Vlr/d
as
ia

Vlr total

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
4.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação no Jornal Oficial dos Municípios e Diário Oficial de Contas TCE/MT;
4.2. O prazo da prestação de serviço será imediato após o recebimento da nota de empenho.
4.3. O prazo para assinatura da ata de registro será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária.
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
5.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
5.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
5.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação seguintes documentos:
5.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
5.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
5.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
5.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA SEXTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada/rescindida, no todo ou em parte, de
pleno direito:
6.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, em despacho fundamentado do
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:
Av. 14 de Setembro - S/N – Centro - Santa Cruz do Xingu – MT - CEP: 78664-000, Fone: (66) 3594-1304
E-mail: scxlicitacao@gmail.com

ADM: 2018-2020

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
6.1.2. Quando o prestador de serviços não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de preços.
6.1.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata de Registro de
Preços.
6.2. Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
6.2.1. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado e justificado.
6.3. Pela Contratada quando:
6.3.1. Mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços.
6.3.2. Esta solicitação deverá ser formulada com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias,
facultada à Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, a aplicação das penalidades
previstas no edital e seus anexos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
7.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com o
Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
7.2.1. Advertência por escrito;
7.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
7.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
7.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública;
CLÁUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
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8.2. Dotações Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Saúde
082 – 04.002.10.302.0026.2048.339039.000000 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica –
fonte 100

CLÁUSULA NONA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
9.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preço;
9.1.2. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução
da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora
avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
9.1.3. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital
de Pregão Presencial nº 009/2018, seus anexos e a proposta da contratada;
9.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quais quer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preço, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do
Xingu/MT,____de
2018.

MUNICÍPO DE SANTA CRUZ
DOXINGU/MT
MARCOS DE SÁ FERNANDES
DA SILVA
Prefeito Municipal

FORNECEDOR
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO Nº ____ /2018
O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público
Municipal, com sede administrativa à Avenida 14 de setembro, s/nº Centro, nesta cidade,
inscrita no C.N.P.J. sob n° 04.178.518/0001-70, neste ato representado por seu Prefeito, o
senhor Marcos de Sá Fernandes da Silva, brasileiro, casado, residente à Rua Marcelino
Simão da Silva, s/n°, centro, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 0978393-8
SJ/MT e CPF sob o n° 921.471.271-91, doravante denominada simplesmente de
CONTRATANTE, e a empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o número
............................., estabelecido(a) à.................., nº .........., Bairro ................, no Município de
........................, representado(a) neste ato pelo(a) Senhor(a) ....................................., portador(a)
do RG nº .......................... e do CPF n° ............................, residente e domiciliado(a)
à......................, n°................, Bairro .................., cidade de ..............................., doravante
denominado de CONTRATADA, resolvem celebrar a presente Contratação nos termos do
Pregão Presencial nº 009/2018, para Sistema de Registro de Preços mediante as Cláusulas e
condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE
CUIABÁ-MT, PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES FORA
DO DOMICÍLIO, INCLUINDO 03 (TRÊS) REFEIÇÕES DIÁRIAS, VISANDO O
ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SANTA CRUZ DO XINGU-MT, conforme especificações detalhadas e quantidades
constantes no termo de referência e anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO
2.1. Para adquirir o objeto deste contrato foi realizado procedimento licitatório na modalidade
Pregão Presencial nº 009/2018, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93 e
alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 077/2009, no que couber, conforme autorização
da Autoridade Competente, Prefeito Municipal Marcos de Sá Fernandes da Silva.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA FORMA DE EXECUÇÃO
3.1. A empresa Contratada deverá prestar o serviço imediatamente quando solicitado.
3.2. O objeto deste Contrato deverá ser entregue em estrita observância ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 009/2018 e seus anexos.
3.3. A empresa Contratada deverá prestar o serviço a Secretaria Municipal de Saúde
deste Município, de acordo com a necessidade, conforme solicitado.
3.4. A execução do objeto deste contrato vai correr por conta da Contratada, bem como as
despesas de seguros, transporte, tributo, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do
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fornecimento.
3.5. A solicitação dos serviços deverá conter sucintamente: Número da Ata e/ou Pregão
Presencial 009/2018; Quantidade dos Serviços a serem executados; Identificação do
paciente; Secretaria pertencente; Data da execução e Valor.
CLÁUSULA QUARTA: DA CONTRATADA E PREÇOS PRATICADOS
4.1. Qualificação da Contratada:
Empresa Vencedora:
CNPJ:
Endereço:
Telefones:
E-mail:
Banco:
Agência:
Representante Legal (RG, CPF):

Conta Corrente:

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Praticados:
Item

Cod.

Qnt/di
as

Descrição

Vlr/di
a

Vlr total

Total geral:
4.3. As quantidades constantes acima representam apenas estimativas efetuadas pelo
Município, o qual não estará obrigado a consumir as referidas quantidades, podendo demandar
quantidades menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear
qualquer custo.
4.4. Especificação detalhada do serviço:
A contratada deverá prestar os serviços de que tratam o objeto supracitados, no regime
24x7x30, (vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, trinta dias por mês), e conforme
exigências abaixo descritas:
ESPECIFICAÇÃO

Hospedagem

DETALHAMENTO
Serviços de hospedagem em Cuiabá para
atender pessoas de todas as idades, quanto em
tratamento de saúde, incluindo acompanhante,
oferecendo dependências masculinas e
femininas providas de dormitórios e
banheiros. Sendo que deverá estar em bom
estado de conservação e dispor de móveis
como camas, beliches, sofás, mesas, cadeiras,
geladeiras, fogão e deverá sempre estar em
ótimo estado de limpeza e higiene, equipado
com ventilador ou ar-condicionado. Roupas
de cama, mesa e banho sempre limpas e
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trocadas diariamente. Se houver falta de agua
na casa, a contratada deverá sanar a falta no
prazo máximo de 2 (duas) horas, através de
poço artesiano próprio ou outro meio
adequado, tal qual: caixa d’agua ou cisterna
para
armazenamento.
Deverá
ser
disponibilizado sempre quartos diariamente,
para
acomodação
dos
pacientes/acompanhantes encaminhados pela
Secretaria Municipal de Saúde.
Fornecimento de no mínimo, 03 (três)
refeições diárias, tipo Café da Manhã,
Alimentação
Almoço e Janta, contendo:
Café da manhã (básico), almoço, jantar,
devendo a alimentação ofertada ser de boa
qualidade e conter no mínimo: arroz, feijão,
saladas, carnes e frutas ou sucos de frutas,
com acompanhamento de periódico de
nutricionista na elaboração dos cardápios.
Descolamento para consultas e tratamento
Transporte e Acompanhamento
médico. Agendamento de consultas, exames e
cirurgias em todas as especialidades médicas;
acompanhamento
junto
aos
órgãos
competentes dos processos de retiradas de
medicamentos.
4.5. Os fatos estranhos ocorridos nas dependências da Licitante vencedora serão averiguados in
loco, podendo esta Secretaria oferecer denúncia a fim de que se responsabilizem os devidos
autores dos eventuais delitos cometidos contra qualquer paciente deste órgão hospedado ou de
passagem pelo mesmo.
4.6. Todos os pacientes serão encaminhados com Guia de Encaminhamento, emitida por
servidor competente designado por esta Secretaria.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Prestar os serviços, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório n.
009/2018, conforme a demanda do município de Santa Cruz do Xingu-MT.
5.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
5.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem,
nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;
5.4. Manter, durante o período de prestação dos serviços, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Termo, quando da realização do pagamento pelo Município;
5.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município;
5.6. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em
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duas vias e entregues mediante recibo;
5.7. Não realizar subcontratação total ou parcial dos serviços, sem anuência do Município. No
caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta
e exclusivamente pelo os produtos e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;
5.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução do contrato ou em conexão com ele, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento
por parte da Contratante;
5.9. Por ocasião da assinatura do Contrato, a contratada deverá apresentar cópia dos seguintes
documentos:
a) Certidão conjunta de Dívida Ativa da União e Regularidade de Tributos Federais, inclusive
quanto as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991;
b) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do Trabalho
(www.tst.jus.br).
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados.
6.2. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste
Instrumento.
6.3. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da prestação de serviços, fixando prazo para sua correção.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1. O Contrato terá vigência de ___, _____, 2018 até ___ de ______ de 2018, contados da data
de sua assinatura.
7.2. O prazo para assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias, contados da convocação
formal da adjudicatária;
7.3. A critério da administração, o prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado,
desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal da adjudicatária e aceito por
este Município;
7.4. Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77
e 78 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações;
7.5. A critério deste Município, o contrato poderá ser substituído por outros instrumentos
hábeis, tais como ordem de fornecimento, nota de empenho, autorização de compras, dentre
outros, nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento deverá ser efetuado pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA
mediante autorização e encaminhamento das referidas Notas Fiscais originais ao Setor
Contábil, e findado todo o processo de empenho e liquidação, e emissão da ordem de
pagamento pelo financeiro até o 15º dia útil do mês subseqüente.
8.2. Os pagamentos serão efetuados nas modalidades de deposito bancário devendo a Licitante
indicar o número de sua conta corrente, agência, e banco correspondente ou receber na
tesouraria da Prefeitura.
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8.3. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas a
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua
rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidade da CONTRATADA.
8.5. O pagamento somente será realizado mediante apresentação dos seguintes
documentos:
8.5.1. Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às contribuições previdenciárias e às de
terceiros;
8.5.2. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF;
8.5.3. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Federal, do domicílio sede
da licitante vencedora;
8.5.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – TRT.
CLÁUSULA NONA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. O presente instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, nas seguintes situações:
9.1.1. Quando o contratado não cumprir as obrigações constantes do Edital de Licitação e neste
Contrato;
9.1.2. Quando o contratado der causa a rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos
Incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
9.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial deste Contrato;
9.1.4. Os preços praticados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
9.1.5. Por razões de interesse públicas devidamente demonstradas e justificadas;
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do Edital e da Ata
de Registro de Preços sujeita à contratada, a juízo da administração, garantida a prévia e ampla
defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor contratado, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93.
10.1.1. A multa, prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir com
o Contratante/Prefeitura, e pode cumular com as demais sanções administrativas previstas.
10.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a empresa Contratada estará sujeita as
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa:
10.2.1. Advertência por escrito;
10.2.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT, pelo prazo de 02 (dois) anos;
10.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua
reabilitação, perante a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Xingu/MT.
10.3. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de Mato Grosso as
sanções administrativas previstas nesta seção, e inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento desta Prefeitura, e serão empenhadas nas rubricas:
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11.2. Dotações Orçamentárias:
Secretaria Municipal de Saúde
082 - 04.002.10.302.0026.2048.339039.000000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica - fonte 100 Valor total de R$ _______________ (_____________).
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Contrato;
12.1.2. A CONTRATADA obriga-se a se manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como
as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
12.1.3. Vinculam-se a este Contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Presencial nº 009/2018, seus anexos e a proposta da contratada;
12.1.4. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO
13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município de Santa Cruz do Xingu/MT
providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial de Contas TCE/MT e Jornal Oficial
Eletrônico dos Municípios, conforme Lei nº 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
14.1. As partes contratantes elegem o foro de Vila Rica - MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma para um só efeito legal.
Santa Cruz do Xingu/MT, ____ de ________de 2018.
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