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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 1781/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2018
OBJETIVO: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento e
operacionalização de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infra Estrutura e Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo
I e Carta Proposta Anexo II, deste Edital, a ser julgado pelo menor valor global, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº.
8.666/93.
Obtivemos, através do acesso do diário oficial de Nazaré nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada. Visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do
edital e remetê -lo ao Setor de Licitações, pelo e -mail licitanazareba@gmail.com
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Nazaré da responsabilidade
da comunicação, por meio de fax ou e -mail de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de qualquer informação adicional,
não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
EMPRESA: ________________________________________________________________________

CNPJ/MF: ________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CIDADE: ________________________________________________________________________
TEL:(______) _____________________________________________

EMAIL: ___________________________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: __________________________________________________________

DATA: ______ DE _______________ DE 2018

_____________________________________________
ASSINATURA:
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EDITAL DE LICI TAÇÃO
I -REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06,
Lei Municipal e alterações posteriores de toda a legislação referida.
II - ÓRGÃO INTERESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
III -MODALIDADE
Pregão Presencial no 088/2018

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
01781/2018

V - TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO GLOBAL

VI FORMA DE EXECUÇÃO
MENSAL

VIII - OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento e
operacionalização de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infra Estrutura e Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e
Carta Proposta Anexo II, deste Edital, a ser julgado pelo menor valor global, e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº.
8.666/93.

VIII - LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.

À HABILITAÇÃO E

DATA: 04 de dezembro de 2018
HORA: 09:00hs
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Alexandre Bittencourt, 07 –
Centro Nazaré – Bahia.
IX- -DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE

PROGRAMA

64001/
60002/60002

2034/
2097/2099/2038/
2064
X -PRAZO VIGENCIA DO REGISTRO
03 (TRÊS) MESES

ELEMENTO DESPESAS

FONTE

3.3.90.39.00.00

00/02/14

XI – Edital Disponível
www.nazare.ba.io.org.br

XII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Endereço
Nazaré - Bahia FONES.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215
Pregoeira: Maiane Almeida Caldas Barreto
Decreto nº 093 de 11 de abril de 2018, publicado em 11-04-2018
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, por intermédio da Pregoeira Oficial, a Sra.
Maiane A. Caldas Barreto, designado pelo Decreto nº 093 de 11 de abril de 2018, publicado
em 11-04-2018, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e
local indicados fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo
MENOR VALOR GLOBAL, destinado a contratação de pessoa jurídica especializada, para
prestação de serviços de gerenciamento e operacionalização de profissionais da área de
Saúde, Atenção Básica, Pronto Atendimento e Policlínica em conformidade com diretrizes
das políticas públicas de saúde, pelo período de 03 (três) meses, conforme especificação
constante do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, e demais dispositivos
legais: Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
1

OBJETO

A presente licitação tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica, para prestação de
serviços de gerenciamento e operacionalização de profissionais para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Saúde, conforme especificações
constantes do Termo de Referência – Anexo I e Carta Proposta Anexo II, deste Edital, a ser
julgado pelo menor valor global.

2

DA SESSÃO DE ABERTURA

DATA: 04 de dezembro de 2018
HORA: 09:00hs
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Alexandre Bittencourt,
07 – Centro Nazaré – Bahia.
Ocorrendo decretação de feriado, ou qualquer outro motivo de força maior que impeça a
realização da Sessão de Recebimento e Abertura das Propostas Escritas e Lances
Verbais na data prevista no preâmbulo deste Edital, sua abertura ocorrerá no próximo dia
útil imediatamente seguinte, no mesmo horário e local, independentemente de nova
comunicação.
3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas interessadas que atenderem a todas
as exigências constantes deste Edital e seus anexos, na forma definida na Lei 10.520, de 17
de julho de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e que pertençam ao ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado, para comprovação faz-se necessário apresentar o cartão de CNPJ, junto
com o credenciamento, identificando o CNAE compatível com o objeto desta licitação.
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3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem em processo
de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo
suspensão temporária de participação em licitação ou impedidos de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ ou que tenham sido declarados inidôneos para
licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como os licitantes que se apresentem
constituídos na forma de empresas em consórcio.
3.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original
(inclusive os extraídos via internet), por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente ou publicações em órgão da imprensa oficial.
3.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.
3.5.
As empresas interessadas em participar deste procedimento, poderão se fazer
representar junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ na Comissão de Licitações, no
dia, horário e local indicados neste edital por meio de representante legalmente constituído.
3.6. Instituições que participem e venham a vencer esta Licitação deverão obrigatoriamente
submeter-se aos princípios do SUS, principalmente quanto aos que tratam da equidade e
universalidade de atenção à clientela, desconsiderando a mutualidade no que se referir aos
serviços e atividades públicas, objeto da Concorrência.
3.7. O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
3.8. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.
3.9. Ao adquirir o Edital, a licitante deve ter fornecido todos os dados para cadastro
corretamente. É de exclusiva responsabilidade da licitante a impossibilidade de comunicação
eficiente em virtude da ausência ou erros nas informações prestadas.
3.10. A omissão do licitante, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
3.11. A omissão da pessoa jurídica, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as
sanções e penalidades legais aplicáveis.
3.12. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e Código Penal
Brasileiro.
3.13. Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos
deverão ser protocolados junto ao protocolo geral da prefeitura no horário de funcionamento
normal da repartição, não sendo aceitos, em nenhuma hipótese, aqueles encaminhados via
fax ou por meio eletrônico.
3.14 Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os
respectivos prazos legais.
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4

DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

4.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante,
mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente.
4.2 . Entende-se
credencial:

por

documento

a) Estatuto Social, Requerimento de Empresário ou Contrato Social, quando a pessoa
credenciada for proprietária, sócio ou dirigente da empresa licitante. Em caso de
Estatuto Social faz-se necessário entregar também a Ata de Fundação, bem como a
última Ata de Assembleia que elegeu o atual representante legal;
b) Procuração Pública ou Particular ou documento equivalente da licitante
(com firma reconhecida);
c) No caso de Instrumento público ou particular de procuração, deverá ficar comprovado
que o subscritor da procuração tem poderes para tal delegação, mediante a apresentação
de cópia autenticada do contrato social, estatuto social e/ou outro documento
constitutivo, devidamente registrado em cartório ou outro órgão competente
4.3
O credenciamento, se houver, deverá ser entregue à comissão em separado, fora dos
envelopes de preço e de habilitação, e apresentado em forma de carta em papel timbrado da
licitante, ou por procuração com firma reconhecida, contendo identificação do credenciado
(nome, número de identidade e do CPF) e poderes para a prática dos atos necessários e
inerentes ao procedimento licitatório, em conformidade com a Lei nº 8.666/93,
devidamente assinado pelo titular ou representante legal da licitante.

4.3.1. Quando a licitante se fizer representar por sócio deverá apresentar os documentos
abaixo relacionados em cópia (autenticada ou acompanhada do original):
a) Cédula de identidade do representante legal
da empresa;
b) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão
equivalente, comprovando tal situação.
c) Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação constantes do Edital.
4.3.2 Quando a licitante se fizer representar por credenciado deverá apresentar, cópia
(autenticada ou acompanhada do original) dos seguintes documentos:
a) Cédula de identidade do
credenciado;
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b) Cédula de identidade do representante legal
da empresa;
c) Contrato social da empresa devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão
equivalente;
d) Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação;
e) Carta de Credenciamento, com firma reconhecida, com poderes para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente.
4.3.3 Quando o representante da licitante se fizer representar por Procuração Pública,
além deste documento, deverão ser apresentados:
a) Cédula de identidade do
Procurador;
b) Declaração da licitante dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação.
4.4
A ausência de apresentação do credenciamento impedirá o preposto da licitante
de se manifestar e responder pela empresa durante a sessão.
4.5
Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
4.6
Uma vez entregues todas as credenciais, não será permitida a participação de
licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.

5
DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO
5.1
Os interessados, no dia, hora e local indicados neste Edital, para a realização desta
licitação, deverão entregar os 02 (dois) envelopes contendo a Proposta de Preços e
Documentos de Habilitação, devidamente lacrados e indevassáveis, rubricados nos seus
lacres, contendo em sua parte externa os seguintes elementos:
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
NAZARÉ (BA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2018
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENDEREÇO DA LICITANTE
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA

6

DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1
A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo II deste ato
convocatório, redigida em papel timbrado da licitante, apresentadas em forma impressa e
em meio eletrônico (formato “.doc” e “.xls”) por meio mecânico ou informatizado, de forma
clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às
especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais
pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela
constando, obrigatoriamente:
a) Razão Social, número de inscrição do CNPJ, telefone/fax/e-mail/contato
da empresa.
b) Preço unitário e global expresso em moeda nacional, fixo e irreajustável,
inclusas todas as despesas que forem devidas.
c) Prazo mínimo de validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua abertura, excluindo os prazos de recurso administrativo.
d) A proposta deve, conforme as especificações deste Edital, precisar os serviços
a serem executados e, com a expressa indicação da remuneração global.
e) Será desclassificada a Proposta de Preço que não for apresentada em forma impressa
e em meio eletrônico (formato “.doc” e “.xls”), gravados em 01 CD, fielmente iguais,
incluindo quanto a layout e ordem de encadernação das páginas. Qualquer diferença
entre elas será motivo de desclassificação.
6.2 A proposta apresentada deverá incluir todas as despesas necessárias para a prestação
dos serviços objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada,
inclusive, as despesas com os profissionais envolvidos tais como: transporte, alimentação,
proventos, encargos
sociais, impostos,
taxas, insumos administrativos,
tributos,
emolumentos,
contribuições
sociais,
fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do
objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação,
para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
6.3. Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado
adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha
expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
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6.4. Deverá ser indicado o responsável da empresa para assinatura do contrato, bem como,
desempenhar a função de gerente de contrato.
6.5. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
6.6. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e
também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência.
6.7. Deverá apresentar junto com a proposta de preço, comprovação que possui Patrimônio
Social de no mínimo 10% (dez por cento) da sua proposta inicial global mediante apresentação
de Balanço Patrimonial exigível na forma da Lei. A licitante que não comprovar patrimônio
social de acordo com o percentual exigido, ficará impossibilitada de ofertar os lances

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Para habilitar-se neste Pregão presencial, os participantes deverão apresentar os
documentos exigidos ao Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio, preferencialmente está
enumerados em ordem crescente e rubricados, na mesma ordem dos itens apresentados
neste Edital.
7.2. Os documentos deverão ser legíveis e não apresentar rasuras, emendas ou borrões e
deverão ser apresentados obrigatoriamente, em uma das seguintes formas:
a)
Via Original;
b)
Fotocópia legível e autenticada por cartório competente;
c)
Publicação em órgão da imprensa oficial;
d)
Fotocópia acompanhada dos respectivos documentos originais para serem
autenticados por membro da CPL.
7.1.1 Habilitação jurídica, consistindo nos seguintes documentos:
I)

Declaração de Firma Mercantil Individual e suas alterações se forem o caso, tudo
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, no caso de
empresa individual, em cujo teor se comprove o seu ramo de atividade e a sua
compatibilidade com o objeto licitado;

II)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, se for o caso, tudo
devidamente arquivado na Junta Comercial do estado de origem, em se tratando
de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado, de
documentos de eleição de seus administradores, em cujo teor se comprove o seu
ramo de atividade e a sua compatibilidade com o objeto licitado;

III)

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.

IV)

Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura da sede do Licitante;
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V)

No caso de cooperativas ou associações deverá ser apresentado estatuto social
em vigor, devidamente registrado no órgão competente, apresentar Ata da
Assembleia Geral dos Fundadores da Cooperativa, bem como fornecer a ata da
última eleição do conselho diretor, devidamente registrada no órgão competente.

VI)

As cooperativas devem apresentar comprovação de registro na Organização das
Cooperativas do Estado de Origem.

VII)

Declaração de fato impeditivo, conforme modelo anexo X.

7.1.2 Regularidade
documentos:

fiscal,

consistindo

nos

seguintes

I)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

II)

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível
com o objeto da presente licitação (prova de inscrição na Secretaria da Fazenda
do Estado para empresas comerciais;

III)

Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de
Débitos relativo a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Receita
Federal do Brasil;

IV)

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito Negativo relativo a débitos de
contribuições previdenciárias, expedida pelo INSS, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

V)

Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo
município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua
regularidade para com a Fazenda Municipal;

VI)

Certidão negativa, ou positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte,
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede
da licitante;

VII)

Certidão negativa, ou positiva com efeito Negativo de regularidade relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica
Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;

VIII)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme exigência da Lei nº. 12.440,
de 7 de Julho de 2011;

IX)

Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, expedida
pelo Distribuidor da sede do Proponente;
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X)

Certidão do CNJ atestando ausência no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, da licitante, expedida a
menos de 30 (trinta dias);

XI)

Certidão Negativa de Inidôneos, emitida pelo TCU em nome da empresa licitante,
nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (LOTCU).

XII)

Caso a licitante se enquadre como entidade beneficente de assistência social, na
área de saúde, tais como institutos, associações, sem fins lucrativos, a mesma
deverá apresentar o Certificado junto ao CEBAS (Certificação das entidades
beneficentes de assistência social), conforme Lei 12.101, de 27 de novembro de
2009, que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade
social.

XIII)

Caso a licitante se enquadre como entidade beneficente, na área de saúde, tais
como institutos, associações, sem fins lucrativos, a mesma deverá comprovar o
Reconhecimento de Utilidade Pública, em umas das esferas: municipal, estadual
ou federal.

7.1.3

Qualificação
documentos:

técnica,

consistindo

nos

seguintes

I)
A licitante deverá apresentar um ou mais atestado de capacidade técnica, compatível
com o objeto deste certame, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente atestado e Registrado pelo Conselho Regional de Administração – CRA-BA,
através do Registro de Comprovação de Aptidão (RCA), para execução de serviços compatíveis
com o objeto desta licitação, em características e prazos que permitam o ajuizamento da
capacidade de atendimento. Os atestados deverão conter nome, cargo que ocupam com
assinatura com firma reconhecida, bem como acompanhando da cópia autenticada de
contrato e aditivos (se houver) devidamente publicados no Diário Oficial do Município, entre a
licitante e a pessoa jurídica emissora do mesmo, informações das quais o Município de
Nazaré poderá, utilizar-se para obter informações. Caso a licitante seja sediada fora do
Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão registrado no CRA do seu Estado
de origem, bem como sua Certidão de Visto do CRA-BA.
a) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial
da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais
participem sócios ou diretores da Concorrente;
II)
Os profissionais que prestarão serviços que formam parte do quadro da
empresa/organização social deverão estar devidamente registrados nos Conselhos Regionais
dos profissionais constantes no Anexo I desse edital.
III) Certidão de registro e quitação de inscrição da Pessoa Jurídica nos seguintes
Conselhos Regionais:
a) Conselho Regional de Administração (CRA)
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IV) Comprovação de que possui no seu quadro permanente profissional de nível
superior, devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA, que
será responsável pela supervisão na execução dos serviços, numa das formas a seguir:
a) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente;
b) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio;
c) Contratos de prestação de serviços, com firma devidamente reconhecida e data de
assinatura anterior a publicação deste Edital.
7.1.4 Qualificação econômico financeira, consistindo nos seguintes documentos:
I)

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício, exigível em Lei,
que comprovem a boa situação financeira da entidade, assinado pelo Contador ou
Contabilista e firmado através da Declaração de Habilitação Profissional – DHP
Eletrônica e por Dirigente da Entidade, qualificados, vedada a substituição por
Balancetes ou Balanço provisórios;

II)

Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de
Balanço, na forma da Lei, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de
grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante, de: balanço patrimonial; demonstração do resultado do
exercício; demonstração das origens e aplicações de recursos; demonstração das
mutações do patrimônio líquido; e notas explicativas do balanço.

III)

A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos
índices apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em
documento próprio, em papel timbrado da licitante, devidamente assinado pelo
Contador ou Contabilista e firmado através da Declaração de Habilitação
Profissional – DHP Eletrônica. É obrigatório também a assinatura, com firma
reconhecida do Representante Legal da Entidade. Se necessária a atualização do
balanço, deverá se apresentado juntamente com os documentos em apreço, o
memorial de cálculo correspondente:
a) Apresentação de cálculo da boa situação financeira da empresa, devendo
ser alcançado os seguintes índices:
ILG = AC + RLP / PC + ELP ≥ 1,00
ILC = AC / PC ≥ 1,50
IEG = PC + ELP / AT ≤ 1,00
Onde:
ILG = Índice de
Liquidez Geral
ILC = Índice de
Liquidez
Corrente
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AC = Ativo
Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
IEG = Índice de Endividamento Geral
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigível a Longo Prazo
7.1.5. A licitante deverá ainda apresentar os seguintes documentos:
I)

Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s)
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de
qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99);

II)

Dados para assinatura do contrato, conforme Anexo XIII.

III)

Declaração de que teve conhecimento do Edital, das especificações técnicas e de
que se inteiraram de todo o serviço a ser executado.

IV)

Declaração constando:
a) que aceita as condições estipuladas neste Edital;
b) que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais
profissionais não figuram servidores do Município;
c) que recebeu os documentos referentes à licitação;
d) que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível para a execução do objeto
desta licitação;
e) que os seus representantes legais não exercem cargo de chefia ou função de
confiança no Sistema Único de Saúde;
f) o endereço para correspondência, o nome, o número do telefone, fax, número da
identidade e do cadastro no CPF/MF do seu representante, e o nome, número da
identidade, do cadastro no CPF/MF, o cargo e a função na empresa, de quem
assinará o eventual Contrato.

V)

Declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, assinada pelo titular ou representante legal da licitante, devidamente
identificado.

VI)

Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo XIV

7.1.6. A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela empresa licitante,
implicará no indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis.
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7.1.7. Não será concedida a habilitação ao licitante que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para habilitação, ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste
Edital.
7.1.8. A licitante fica sujeita à desclassificação, caso a Comissão constate a existência de fato
superveniente, com relação ao documento, que a desqualifique.
7.1.9. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, serão
consideradas válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.
7.1.10. Os documentos emitidos através
confirmadas por meio de consulta “on-line”.
8

da

internet

terão

suas

autenticidades

DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1.
Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão os
documentos conforme o item 5 do Edital procedendo-se à sua imediata abertura e à
verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
8.2
iniciada a abertura dos ENVELOPES PROPOSTAS DE PREÇOS, serão ofertados os
valores sendo assim estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade
de admissão de novos participantes no certame.
8.3
A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das
condições estabelecidas neste EDITAL e seus ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas:
8.3.1
Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste
edital;
8.3.2
Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;
8.3.3 Que sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar
o julgamento;
8.4
As propostas não desclassificadas serão selecionadas para etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
8.4.1
No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquele serão selecionados para a fase de lances
verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
8.4.2
Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer
novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos;
8.4.3 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço
global, observados os prazos máximos para execução dos serviços, as especificações técnicas
e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;
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8.4.4
O valor do lance mínimo a ser apresentado pelos licitantes na fase de lances, será
definido pelo pregoeiro, tomando por base, o menor valor global apresentado entre os
licitantes.
8.5 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá
ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
8.6
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a
melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;
8.7 A habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante atendeu as condições
de habilitação estabelecidas neste edital, no que se refere a Habilitação jurídica,
Regularidade fiscal, Qualificação técnica e Qualificação econômico financeira.
8.8 Verificado o atendimento
declarado vencedor.

das

exigências

fixadas

no

edital,

o

licitante

será

8.9 Caso a oferta não seja aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor;
8.10 Nas situações previstas nos incisos 8.5 e 8.9, o pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
9

DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

9.1
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contra- razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.3
A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.4
Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor.
9.5
Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato no prazo definido em edital.
9.6
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
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licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
9.7
O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
10 REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR E REAJUSTAMENTO
10.1 A contratação será efetivada segundo o regime de EXECUÇÃO INDIRETA DE
EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, apresentada pela licitante em sua “Proposta
Comercial”.
10.2 O valor total para execução do objeto desta licitação, será o indicado na “Proposta
Comercial” apresentada pela licitante, de acordo com os respectivos preços unitários e totais
propostos, em função das quantidades constantes da Planilha Descritiva Anexa ao Edital.
10.3
As faturas serão pagas de acordo com as quantidades efetivamente executadas,
aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária apresentada pela
licitante em sua “Proposta Comercial”, apresentados pelo Contratado e aprovados pelo
Contratante.
10.4
O pagamento será efetuado com base na execução dos serviços
mensais.
10.5
A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos
produtos ou serviços objeto da presente licitação, efetuando às suas expensas quaisquer
destes que não disponham das condições necessárias.
10.6
Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte,
tributos, taxas, insumos administrativos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos.
10.7
Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis por todo o período de execução do
contrato, até o prazo máximo de 03 (três) meses a contar da data de apresentação da
proposta de preços, que será a mesma data de abertura da licitação.
10.8. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
10.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo
entre os contratantes.
10.10. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no
próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
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suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
11

CONTRATO

11.1 Será firmado contrato entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ e a empresa
vencedora, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da intimação.
11.2 Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenham servido de base à presente licitação, bem como as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
11.3 A publicação resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos,
serão publicados na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, às expensas da
CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93.
11.4 O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos previstos
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei.
11.5 A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 79 e acarretar
as consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei nº 8.666/93.
11.6 O prazo de vigência do contrato será de 03 (tres) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, atendendo ao que estabelece ao art. 57, II da Lei
8666/93.
12

DA EXECUÇÃO

12.1 Os serviços objeto da presente licitação deverão ser executados de forma contínua, de
modo a permitir o regular funcionamento das atividades da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12.2
A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões nos
quantitativos firmados, nos percentuais estabelecidos na lei 8666/93.
12.3
A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada na forma de Gestão
Compartilhada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ/SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.
12.4 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ ou de seus agentes e prepostos.
12.5
Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto deste Edital deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para a Administração.
13

DO PAGAMENTO
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13.1
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ promoverá o crédito do valor
correspondente aos serviços efetivamente prestados de acordo com medição, por meio de
ordem bancária, em até 10 (Dez) dias úteis, contados do primeiro dia do mês subsequente à
execução dos serviços, sem juros e atualizações monetárias, mediante apresentação de Nota
Fiscal e Certidões Negativas atualizadas, com as Planilhas de Medições, devidamente
atestada pela devida Secretária, atestando assim o quantitativo de serviços utilizados no
mês.
13.2
Na hipótese de existirem erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até
que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a
contratada ter solucionado o problema.
13.3
Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, deduzir do montante a pagar os
valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.
13.4
Os encargos totais referente ao ISSQN e o IRPJ deverão ser destacados na Nota Fiscal
no qual os mesmo serão retidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
13.5
Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ não promova, por sua culpa, o
pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto na alínea “d” do inciso XIV do
art. 40 da Lei n.º 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a
seguinte fórmula:
EM = N x
VP x I
Onde:
EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira, assim
apurado:
I
=
(TX/100)
365
TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por
cento)
13.6 Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do
respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal de execução dos serviços de modo a
que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela
modalidade.
14

DAS PENALIDADES

14.1
Em caso do licitante vencedor recusar-se a honrar o compromisso,
injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e
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assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis garantidos o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
14.2 O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.
14.2.1 As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma
abaixo:
a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do
seu objeto e não manter a sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ por até 90 (noventa) dias;
b) Falhar ou fraudar na execução dos serviços ficará impedido de licitar e
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ por, até 02 (dois) anos;
c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo
inidôneo, será impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ por, no mínimo 02 (dois) anos até 05 (cinco) anos.
14.3
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no processo administrativo que
tenha dado origem ao procedimento e no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser
descredenciada por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das
demais cominações legais.
14.4
A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia defesa,
pela inexecução total ou parcial do Edital:
I)

II)

ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado
do licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não
acarretem prejuízos graves ao município;
Multa ;
a) de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso por
descumprimento dos prazos de execução dos serviços, previstos neste Edital,
limitado a 15 (quinze) dias de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infração a qualquer
condição estipulada no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro
na reincidência.

14.5
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as seguintes
consequências:
14.5.1 Será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicável, no
caso de inexecução total, e;
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14.5.2 De 20 % (vinte por cento), no caso de inexecução parcial das obrigações.
14.6
As multas aplicadas deverão ser recolhidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ, através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las
judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
14.7
Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a execução dos
serviços se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a
ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das demais penalidades previstas
neste Edital.
14.8
A Contratada ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos
ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
14.9
As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.
15

DAS SANÇÕES

15.1
Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
15.2
A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
15.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
15.4
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ poderá revogar a presente licitação em
face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer cidadão, mediante ato escrito e
fundamentado.
15.5 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
15.6
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as
exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
15.7
As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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15.8
A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
15.9
No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento
das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
16

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente
licitação estão consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ para o
ano de 2018, existindo compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual.
16.2

17

As despesas decorrentes da contratação deste certame ocorrerão à contar da:
UNIDADE

PROGRAMA

ELEMENTO DESPESAS

FONTE

64001/
60002/60002

2034/
2097/2099/2038/
2064

3.3.90.39.00.00

00/02/14

FISCALIZIÇÃO DOS SERVIÇOS

17.1. Todos os serviços objeto deste contrato serão fiscalizados pelo Contratante através de
prepostos credenciados junto a Empresa, obrigando-se esta a assegurar a esses prepostos
livre acesso aos locais de serviços e tudo facilitar para que a fiscalização possa exercer
integralmente a sua função e com ela entender-se diretamente sobre os assuntos ligados aos
serviços contratados.
17.2. As comunicações entre a fiscalização e a prestadora dos serviços serão sempre por
escrito. Quando por necessidade ou conveniência do serviço, houver entendimentos verbais,
estes serão confirmados por escrito dentro do prazo de 05 (cinco) dias após os mesmos.
17.3. A fiscalização poderá aplicar sanções e multas a prestadora dos serviços, nos termos
deste contrato, bem como examinar, a qualquer tempo, a documentação da Contratada.
17.4. Se a qualquer tempo, a fiscalização do Contratante observar que os métodos de
trabalho da empresa são ineficientes ou inadequados a perfeita execução dos serviços, a
segurança dos trabalhos, ou do público e/ou ao ritmo requerido para a realização dos
trabalhos, poderá exigir que a empresa aumente sua segurança, qualidade e eficiência de
modo a assegurar o cumprimento dos serviços. Ainda que ocorra caso fortuito ou de uma
força maior ou qualquer outro motivo alheio ao controle do Contratante, a fiscalização poderá
exigir que a Contratada intensifique a execução dos trabalhos, inclusive em horário
extraordinário, a fim de garantir a conclusão dos serviços no prazo estabelecido.
17.5. A fiscalização do Contratante não diminui nem exclui a responsabilidade da
Contratada pela qualidade e correta execução dos serviços.
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17.6. As observações, ordens e instruções da fiscalização serão, obrigatoriamente,
registradas no “DIÁRIO DOS SERVIÇOS”, no qual a Contratada fará, também, o registro de
todas as ocorrências verificadas durante a execução dos trabalhos.
17.7. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do disposto na Lei Federal 8.666/1993, primordialmente:
a) Anotar, em registros próprios, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas
de execução, quando for o caso;
c) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle,
acompanhamento e avaliação financeira de contratos e convênios, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão
contratual;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução
do contrato;
e) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada,
emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
f) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
g) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e
avaliação financeira de contratos e convênios;
h) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
i) Ordenar a imediata retirada, se duas dependências, de empregados da contratada, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo, por exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
j) Solicitar da Contratada, qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados
com a execução do contrato.
17.8. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá a
contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
17.9. A empresa vencedora do certame terá o prazo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do
contrato, para instalação de escritório de atendimento e representação, com pena de rescisão
contratual e multa.
18. FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL
x
x
x
x
x
x

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

Termo de Referência;
Modelo de proposta de preços;
Minuta de contrato;
Modelo de Credenciamento;
Modelo de Declaração de habilitação;
Modelo de Declaração de Compromisso;
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x
Anexo VII
Modelo de Declaração pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação
x
Anexo VIII
Declaração de Fatos impeditivos
x
Anexo IX
Declaração de Inexistência de Menor
x
Anexo X
Modelo de Atestado de Capacidade Técnica
x
Anexo XI
Dados Bancários
x
Anexo XII
Dados para assinatura do Contrato
x
Anexo XIII
Declaração de Responsabilidade Técnica
Nazaré (Ba), 19 de novembro de 2018

Maiane A. Caldas Barreto
Pregoeira Oficial
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
1.1 - O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica, para
prestação de serviços de gerenciamento e operacionalização de profissionais para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Saúde, conforme especificações
constantes do Termo de Referência – Anexo I e Carta Proposta Anexo II, deste Edital, a ser
julgado pelo menor valor global, e mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº.
10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93, conforme a tabela constante no item 4
deste Termo e obedecendo os requisitos do Edital do Pregão Presencial nº 088/2018.
2 – JUSTIFICATIVA/MOTIVAÇÃO
3 – FUNDAMENTAÇÕES LEGAIS
3.1. O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 de
17 de julho de 2003 que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação
denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, no
Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 que aprova o Regulamento para a modalidade de
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências.
4 – DOS LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 - Os serviços serão prestados na rede de saúde pública do município, em suas unidades de
saúde, e secretaria Municipal de Infra Estrutura.
5 – FORMA E ATRIBUIÇÕES PARA O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
Atribuições e responsabilidade dos profissionais:
Ite
m

1

CARGO

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS

SECRE
TARIA

DESCRIÇÃO

Trabalhos
de
limpeza,
conservação e organização
de mobílias. Lavar e limpar
cômodos, pátios, pisos e
demais dependências; Polir
objetos, peças e placas
metálicas. Preparar e servir
café,
chá,
água,
etc.
Remover,
transportar
e INFRA
arrumar móveis, máquinas ESTRU
e
materiais
diversos. TURA
Guardar e arranjar objetos,
bem
como
transportar

UND

CARGA
HR

QNT.

40

100

UND
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OPERADOR
DE
MÁQUINAS

2

MECÂNICO
3

4

MOTORISTA
CLASSE B

pequenos
objetos.
Transmitir recados. Buscar
e entregar documentos nas
agências
bancárias.
Executar, enfim, outras
tarefas do cargo sob a
ordem do Superior Imediato
Operar máquinas de grande
porte montadas sobre rodas
ou esteira, para escoar e
mover terra, pedras, areia,
cascalho e outros materiais.
operar máquina niveladora
munida de lâmina ou de INFRA
escorificador e movida por ESTRU
reboque,
para
nivelar TURA
terrenos na construção de
estradas, e outras obras.
operar máquina motorizada
e provida de um ou mais
rolos
compressores
ou
cilindros para compactar
solo com pedras, cascalhos,
terra, concreto, asfalto e
outros
materiais
na
construção de ruas e outras
obras. operar máquina e
motor provido de lâmina
frontal côncavo de aço, para
empurrar, repartir e nivelar
terra e outros materiais.
realizar outras ações e
atividades
a
serem
definidas de acordo com as
locais.
prioridades
executar
outras
tarefas
compatíveis
com
as
exigências para o exercício
da função.
Manutenções
preventivas
e/ou corretivas, previstas
nos manuais de cada
veículo e realizadas nos
sistemas mecânico, elétrico,
arrefecimento,
freio, INFRA
refrigeração,
suspensão, ESTRU
lanternagem,
pintura, TURA
dentre outros não citados,
mas
contemplados
nos
planos de manutenção dos
manuais.
Dirigir e manobrar veículos SAÚDE
e transportar pessoas,
cargas ou valores. Realizar
verificações e manutenções
básicas do veículo, com a

UND

UND

40

2

40

2

30

2

UND
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necessária habilitação nível
“b”.

5

MOTORISTA
CLASSE B

Dirigir e manobrar veículos
e transportar pessoas,
cargas ou valores. Realizar
verificações e manutenções
básicas do veículo, com a
necessária habilitação nível
“b”.

SAÚDE

UND
40

3

7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Acompanhar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o que for
necessário à regularização das falhas observadas.
7.2. Comunicar por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas na prestação dos
serviços.
7.3. Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às dependências das
Unidades de Saúde no município.
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados com o
objeto pactuado.
7.5. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo
previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificações constantes da
CLÁUSULA QUARTA do contrato.
7.6. Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatório próprio as considerações
que achar conveniente.
7.7. Emitir as medições dos serviços executados;

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Ser responsável por todos os serviços prestados e previstos neste documento, bem como
pelos danos causados pelos profissionais diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
NAZARÉ.
8.2. Ser responsável por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social,
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e
prepostos.
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8.3 Ser responsável em relação aos profissionais contratados por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como:
a) salários;
b) adicional periculosidade, insalubridade ou qualquer outro previsto em Lei;
c) seguros de acidentes;
d) taxas, impostos e contribuições;
e) indenizações;
f) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
8.4. Efetuar o pagamento da remuneração dos profissionais envolvidos na prestação dos serviços,
objeto deste documento.
8.5. Manter o número de profissionais rigorosamente em consonância com os quantitativos
estabelecidos neste Termo de Referência, dentro das atribuições específicas de cada atividade,
para o efetivo cumprimento da prestação dos serviços.
8.6. Se, por motivo alheio à vontade da Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o
período correspondente será objeto de análise para fins de pagamento ou não da obrigação.
8.7. No caso de ausência do profissional em qualquer posto de trabalho, em não consonância
com o subitem anterior, será descontado do faturamento mensal o valor correspondente
ao número de horas de não funcionamento do respectivo posto de trabalho.
8.8. Informar à Secretaria de Saúde do Município, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, o
período de férias dos profissionais contratados, indicando os substitutos.
8.9. Substituir os profissionais, por solicitação da Secretaria de Saúde do município, de forma a
adequá-los às suas especialidades, bem como aqueles cuja permanência, atuação ou
comportamento sejam julgados insatisfatórios à disciplina, à técnica e ao interesse dos serviços.
8.10. Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do
Contrato.
8.11. Comunicar por escrito, à contratante quaisquer irregularidades verificadas durante a
realização dos serviços.
9 – DAS CONDIÇÕES BÁSICAS
9.1. Os profissionais, através dos quais a Contratada prestará serviço à Contratante, deverão
estar disponibilizados a partir do da assinatura do Contrato.
9.2. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for
consumido.
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10 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1. Para prestação dos serviços proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) O plantão será realizado diretamente no Pronto Atendimento;
b) O CONTRATADO prestará os serviços mediante a apresentação da “Autorização de Serviços”,
conforme modelo previamente apresentado pelo CONTRATANTE e acordado pelas partes,
devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
c) A “Autorização de Serviços” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas
ao serviço e assinadas por representante da Contratada.
10.2. Não será admitida recusa de execução de serviço em decorrência de sobrecarga na sua
capacidade instalada.
10.3. Em caso casos fortuitos ou de força maior que ensejar na ausência de profissional ao
plantão, o CONTRATADO deverá providenciar profissional substituto nas mesmas condições
acordadas, no prazo máximo de 02(duas) horas, após o recebimento da formalização de
descontinuidade dos serviços emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções
previstas no contrato.
10.4. A aferição dos serviços executados pela contratada será feita no final de cada jornada de
trabalho, através do registro no livro próprio denominado "Diário de Locação de Serviços", que
será rubricado diariamente pelo representante da Empresa, no qual deverá constar,
obrigatoriamente, todo o atendimento feito no dia.
11 – DO PREÇO
11.1. O preço unitário considerado para o plantão e dos serviços será o preço ofertado na
proposta vencedora deste Pregão.
11.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, transporte,
fardamento e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste
contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
11.3. Os preços dos plantões e dos serviços mensais são fixos e irreajustáveis durante o
transcurso do prazo de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
11.3.1. Transcorridos 03 (três) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os
preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite
máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
11.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para
análise e negociação a Prefeitura Municipal.
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11.3.3. No caso de ocorrer disputa, com vistas à garantia do equilíbrio financeiro do Contrato, a
proposta vencedora reformulada deverá indicar qual o percentual de desconto sobre o valor
ofertado na proposta escrita que está sendo ofertado para Prefeitura Municipal.
11.3.4. A Contratada deverá acatar sempre através de protocolo, todas as promoções, acordos e
benefícios aos pacientes sem remuneração complementar respeitada as normas éticas do CRM,
CREMEB e ABM.
11.4. Os valores unitários estimados para contratação constam nos autos do Processo
Administrativo nº 1781/2018, conforme entendimento exarado no Acordão n.º 114/2007 –
Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo sentido, citem-se os Acórdãos
nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário. Para fins de aceitação da Proposta será usado a
média dos Valores obtidos em Cotação junto às empresas do ramo e contratações similares de
outros entes públicos.
11.5. Visando a maior vantajosidade, a Administração não divulga o orçamento neste Termo de
Referência. Isso porque este não será utilizado como critério de aceitabilidade das propostas.
11.6. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas da União:
Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório do edital,
devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia, sempre que o preço
de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no
edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993.Acórdão 2166/2014Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN
A disponibilização, em pregão eletrônico, dos preços unitários e global estimados apenas após
a fase de lances - e não no edital do certame - encontra amparo na legislação vigente. Acórdão
2080/2012-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE
Na modalidade pregão, a divulgação do valor orçado e, se for o caso, do preço máximo, caso
este tenha sido fixado, é meramente facultativa. Acórdão 1326/2014-Plenário | Relator:
AUGUSTO SHERMAN
A estimativa de custo do objeto do pregão pode constar apenas nos autos do procedimento da
licitação, devendo o respectivo edital, nesse caso, ter de informar aos interessados os meios
para obtê-la. Acórdão 1153/2013-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO

12 – DO CONTRATO
12.1. O contrato decorrente desta licitação terá vigência de 12 (doze) meses contados da data da
sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município,
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
12.2. O Contrato poderá ser prorrogado até o limite legal, previsto no art. 57, inciso II da Lei nº
8.666/93.
12.3. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de
contrato (ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993).
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12.3.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária perante a Fazenda Federal, inclusive perante o Sistema de Seguridade Social
(INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Municipal, estiverem com
os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de
informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
possíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.3.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária
será notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de
que trata o subitem 13.3.1, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de
validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

13 – DA ESTIMATIVA DE CUSTOS
13.1. O preço máximo considerado para a execução do serviço é o preço médio mensal do Estado
da Bahia obtido a partir de cotações com prestadores de serviços do ramo, tudo conforme Decreto
Municipal que trata de pesquisa de preços.
13.2. Não será admitido o pagamento por plantão em valor superior ao orçamento médio da
Secretaria Municipal de Saúde.
13.3. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo nº
01781/2018, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme entendimento exarado no
Acordão n.º 114/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da União, dentre outros no mesmo
sentido, citem-se os Acórdãos nº 1.248/2009 e 1935/2006, todos do Plenário.
13.4. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria de Saúde,
conforme for o caso, constante do processo administrativo, atualizadas, conforme relatórios
anexos ao processo.
13.5. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
14 – DA UNIDADE FISCALIZADORA
14.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de
Administração através de Servidor ou Comissão designados, além dos órgãos de Controle Interno
e Externo.
15 – DO PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária (transferência ou
depósito), no prazo de até 10 (dez) dias do mês subsequente a execução do serviço, mediante
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o cumprimento da obrigação do
objeto da licitação.
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15.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e FGTS.
15.3. A despesa decorrente da execução do serviço correrá à conta das dotações orçamentárias
vigentes, especificadas no Contrato decorrente da licitação.
15.3.1. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação
orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada na Unidade Secretaria
Municipal de Saúde e Administração, da Prefeitura Municipal pela Lei Orçamentária Anual.
16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços,
objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às
legislações federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do
Poder Público, procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a
formar, perante o público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
17 – DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
17.1 – O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil subsequente ao mês do fornecimento
dos serviços, após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado.
17.1.2 – O pagamento será feito em moeda corrente, por meio de ordem bancária.
17.2 – Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada:
17.2.1 – Antes da apresentação e da aceitação do documento de cobrança, de atestada a
conformidade do fornecimento dos produtos pelo setor competente da Contratante.
17.2.2 – Enquanto houver pendência relativa à liquidação de obrigação financeira em virtude de
penalidade ou inadimplência, à apresentação de documentação exigida em disposição do ato
convocatório, legal ou regulamentar, à regularidade fiscal.
17.2.3 – O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pela contratada deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se a contratada não incorrer em qualquer
inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.
17.3.4 – A Entidade poderá conceder um prazo para que a contratada regularize suas obrigações
trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não
identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a situação.
18 – DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS
18.1 – Consoante o Artigo 45 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de
difícil ou impossível reparação.
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19 – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
19.1 – A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração já
identificado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do
contrato, e de tudo dará ciência à Administração.
19.2 – O representante da Contratante deverá
acompanhamento e controle da execução do contrato.

ter

a experiência necessária para

o

19.3 – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de serviços inadequados ou de qualidade
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666/93.
19.4 – O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
20 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da
contratação é aquela prevista no Edital.
20.2. Toda a comunicação com o prestador de serviços será feita institucionalmente por meio de
documentos devidamente protocolados no Protocolo da Prefeitura Municipal – Secretaria de
Administração. Não terá valor legal administrativo os documentos encaminhados por meio diverso
do protocolo.
20.3. O contratado deverá aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para
aquisição do objeto licitado nos termos do parágrafo 1º, do art. 65 da Lei 8666/93.
22 – DOS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Saúde
Secretária Municipal de Infra estrutura
23 – DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
24.1. O Setor Responsável pela cotação de preço junto às empresas do ramo foi a Secretaria
Municipal de Administração.
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ANEXO II
MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO
À
PREFEITUTA MUNICIPAL DE NAZARÉ – BA.
Pregão Presencial n° 088/2018
Objeto: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento e
operacionalização de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra
Estrutura e Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e Carta
Proposta Anexo II, deste Edital, a ser julgado pelo menor valor global.
A empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob n° ______________________, estabelecida
na ____________________________, n° ___________, bairro________________, CEP_____________________
cidade de _________________, atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório
Pregão Presencial nº 088/2018, vem apresentar sua proposta de preços, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação,
declarando que:
Nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos
serviços, taxas, insumos administrativos, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se,
portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato.
Nos preços ofertados não possuem alternativas ou qualquer outra condição que induza o
julgamento a ter mais de um resultado.
Nossa proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de
sua apresentação.
Declaramos
que
o(a)
Sr.(a)
,
RG.
nº
_,
cargo/função
,
CPF
nº
, residente na
, nº
, bairro de
,
CEP
,
cidade
de
detém a condição de representante legal da empresa
, CNPJ nº
, sendo detentor de plenos
poderes de decisão por parte da empresa, podendo inclusive assinar o contrato de prestação de
serviços proveniente da presente Licitação, sendo considerado como nosso Gerente de Contratos
para futuras contratações.
O nosso preço global foi elaborado de acordo com os valores unitários indicados na proposta a
seguir, que faz parte integrante da presente carta, como se nela estivesse transcrita, totalizando o
valor global (mensal) de R$
e durante o período de 12 (doze) meses de
R$_______________
Local e Data
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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Ite
m

CARGO

AUXILIAR DE
SERVIÇOS
GERAIS
1

OPERADOR
DE
MÁQUINAS

2

PLANILHA DE MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
SECRE
CARGA
DESCRIÇÃO
UND
QNT.
TARIA
HR
Trabalhos
de
limpeza,
conservação e organização
de mobílias. Lavar e limpar
cômodos, pátios, pisos e
demais dependências; Polir
objetos, peças e placas
metálicas. Preparar e servir
café,
chá,
água,
etc.
Remover,
transportar
e INFRA
arrumar móveis, máquinas ESTRU
40
100
e
materiais
diversos. TURA
UND
Guardar e arranjar objetos,
bem
como
transportar
pequenos
objetos.
Transmitir recados. Buscar
e entregar documentos nas
agências
bancárias.
Executar, enfim, outras
tarefas do cargo sob a
ordem do Superior Imediato
Operar máquinas de grande
UND
porte montadas sobre rodas
ou esteira, para escoar e
mover terra, pedras, areia,
cascalho e outros materiais.
operar máquina niveladora
munida de lâmina ou de INFRA
escorificador e movida por ESTRU
reboque,
para
nivelar TURA
terrenos na construção de
estradas, e outras obras.
operar máquina motorizada
e provida de um ou mais
rolos
compressores
ou
40
2
cilindros para compactar
solo com pedras, cascalhos,
terra, concreto, asfalto e
outros
materiais
na
construção de ruas e outras
obras. operar máquina e
motor provido de lâmina
frontal côncavo de aço, para
empurrar, repartir e nivelar
terra e outros materiais.
realizar outras ações e
atividades
a
serem
definidas de acordo com as
prioridades
locais.
-

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL
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executar
outras
tarefas
compatíveis
com
as
exigências para o exercício
da função.

MECÂNICO
3

4

5

MOTORISTA
CLASSE B

MOTORISTA
CLASSE B

Manutenções
preventivas
e/ou corretivas, previstas
nos manuais de cada
veículo e realizadas nos
sistemas mecânico, elétrico,
arrefecimento,
freio,
refrigeração,
suspensão,
lanternagem,
pintura,
dentre outros não citados,
mas
contemplados
nos
planos de manutenção dos
manuais.
Dirigir e manobrar veículos
e transportar pessoas,
cargas ou valores. Realizar
verificações e manutenções
básicas do veículo, com a
necessária habilitação nível
“b”.
Dirigir e manobrar veículos
e transportar pessoas,
cargas ou valores. Realizar
verificações e manutenções
básicas do veículo, com a
necessária habilitação nível
“b”.
VALOR ESTIMADO MÊS

INFRA
ESTRU
TURA

UND

SAÚDE

UND

SAÚDE

VALOR ESTIMADO TOTAL

40

2

30

2

40

3

UND

03 MESES

R$

-

R$

-

VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO
VALIDADE DA PROPOSTA
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE, pessoa
jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob
nº CNPJ.: 11.354.455/0001-21 Localizada Rua Dr.
Milton Costa, s/nº – Bairro Muritiba Nazaré - Bahia,
doravante denominado CONTRATANTE, e, do outro
lado, a _______________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n o
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no
___, Edifício _______, ______, ______, no Município de
_________,
através
de
seu
Sócio-Gerente,
_________________, portador de cédula de identidade no
______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__,
denominando-se a partir de agora, simplesmente,
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato
de prestação de serviços, celebrado por força do
presente instrumento e de conformidade com o disposto
na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
vinculando-se ao processo de Pregão Presencial Nº
088/2018, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento e
operacionalização de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e Carta
Proposta Anexo II, do Edital de n° 088/2018, a ser julgado pelo menor valor global,
consoante às condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial Nº 088/2018 e seus
anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores das propostas os gastos com
combustíveis, transporte, seguro, tributos, taxas, insumos administrativos, obrigações
trabalhistas e quais outras despesas/encargos sócias e trabalhistas para o fornecimento dos
serviços
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica definido que até 40% do valor hora pactuado refere-se a
despesas administrativas da empresa não computando para gastos com pessoal.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação,
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de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. O objeto do contrato será implementado por execução indireta de empreitada por preços
unitários.
2.2. O presente Instrumento vigorará pelo prazo de 03 (tres) meses, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração, observadas às disposições do
art. 57, II e § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E
VINCULAÇÃO AO EDITAL
3.1.
O valor deste Contrato, na forma apresentada na proposta da CONTRATADA, e
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e
orçamentários, totaliza o valor de R$
.

Item

LOCAL

DESCRIÇÃO

UND

CARGA
HR

QNT.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1
2
VALOR ESTIMADO MÊS
03
R$
MESES 6,00

VALOR ESTIMADO TOTAL

R$

3.2.
Os quantitativos e preços ajustados para o contrato compreendem a planilha
apresentada pela empresa, que para todos os efeitos passa a integrar este contrato.
3.3.
No valor ajustado estão incluídos todos os tributos, inclusive contribuições fiscais, e
ainda outros de qualquer natureza necessários à execução deste contrato.
3.4.
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente
licitação estão consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ para o
ano de 2018, existindo compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual.
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO
4.1.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ promoverá os créditos das quantias
ajustadas por meio de cheque nominal ou ordem bancária, no prazo de até 10 (dez) dias
corridos a contar das datas de apresentação de Nota Fiscal e Certidões Negativas
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atualizadas, a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas do recebimento.
4.2.
Na hipótese de existência de erros na Nota Fiscal de cobrança e/ou outra
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará
pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua
íntegra após a contratada ter solucionado o problema.
4.3.
Poderá
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, deduzir
do
montante
a
pagar
os
valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela
contratada.
4.4.
Os encargos totais referentes ao ISSQN e o IRPJ deverão ser destacados na Nota
Fiscal no qual os mesmos serão retidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
4.5.
Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ não promova, por sua culpa, o
pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto na alínea “d” do inciso XIV do
art. 40 da Lei nº 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a
seguinte fórmula:
EM = N x VP x I Onde:
EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e
do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira,
assim apurado:
I = (TX/100) 365
TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento)
4.6.
Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do
respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal da execução dos serviços de
modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos
naquela modalidade.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1.
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de NAZARÉ, à conta da seguinte programação:
UNIDADE
64001/
60002/60002

PROGRAMA
2034/
2097/2099/2038/
2064

ELEMENTO
3.3.90.39.00.00

FONTE
00/02/14
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CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
Imediatamente após a assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços,
iniciará a execução do objeto contratado nas condições e prazos pactuados.
6.2. Arcar com todos os ônus necessários à execução do objeto contratado, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, insumos administrativos, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a
ele relativos, se necessário.
6.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratado, de acordo
com as especificações constantes da proposta de preços e seus anexos.
6.4. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do
pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.
6.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes
ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de
quem em seu nome agir decorrentes da execução do presente contrato.
6.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso
indevido.
6.7. Manter durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na
forma do Art. 55, XIII da Lei
8666/93.
6.8. Manter durante todos o período contratual um escritório de atendimento e
representação no município, com pena de rescisão contratual e multa.
CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1.
Acompanhar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o
que for necessário à regularização das falhas observadas.
7.2.
Comunicar por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas na
prestação dos serviços.
7.3.
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados
com o objeto pactuado.
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7.4.
Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificações
constantes da CLÁUSULA QUARTA do contrato.
7.5.
Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatório próprio as
considerações que achar conveniente.
7.6. Emitir as medições dos serviços executados;
CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO E DIREITOS
8.1.
Este contrato obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não
podendo nenhum deles cedê-lo, transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, nem quaisquer
direitos dele decorrentes.
8.2. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente contrato e de todo e
qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a
cláusula “Não a Ordem”, tirando- lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a
CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos
colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou
garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente contrato e, em hipótese
alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, à
pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
CLÁUSULA NONA – REAJUSTE DO PREÇO
9.1.
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 03 (tres) meses da
data de apresentação da proposta de preços ou do orçamento, exceto quando tratar-se de
situações previstas na Lei.
9.2.
Os reajustes, quando devidos, deverão ser calculados pelo IGPm – Índice Geral de
Preços Médio, decorridos 03 (tres) meses da data de apresentação da proposta de preços, ou
do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela, e
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção da empresa contratada.

CLÁUSULA DECIMA - PENALIDADES
10.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia
defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:
I.

ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município;
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II.

Multa(s);
a) de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso por descumprimento
dos prazos de entrega, previstos neste Edital, limitado a 15 (quinze) dias de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infração a qualquer condição estipulada
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
10.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as seguintes
conseqüências:
10.2.1. Será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicável, no
caso de inexecução total, e;
10.2.2. De 20 % (vinte por cento), no caso de inexecução parcial das obrigações.
10.3. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a
Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
10.4. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o serviço
prestado, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a
ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87,
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das demais penalidades previstas
neste Edital.
10.5. A CONTRATADA ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos ilícitos
previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
10.6. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.
10,7. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas com hospedagem dos técnicos e
abastecimentos dos veículos da empresa CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII; XVII e XVIII do Artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida
motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior;
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b) por acordo entre as partes, mediante autorização da Autoridade Competente, reduzido a
termo, e desde que haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
c) por via judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Este contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele
previsto.
12.2. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser
efetuado por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.
12.3. A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações
contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente do contrato não constituirá renúncia
ou novação nem impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.
12.4. Integram o presente contrato o processo de Pregão Presencial Nº 0 8 8 /2 0 1 8 e seus
anexos, bem como a Proposta da CONTRATADA, no que não dispuserem em contrário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1. Fica eleito o foro do município de Nazaré/Ba para solucionar eventuais litígios
decorrentes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Nazaré (Ba), XX de XXXX de 2018.
..................................................................
(Contratante a Prefeitura)
......................................................................
(Representante da Empresa Contratada)
TESTEMUNHAS:
________________________________
RG/CPF
_________________________________
RG/ CPF
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
O MUNICIPIO DE NAZARE, pessoa jurídica de
direito publico interno, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ.:
13.797.188./0001-92 Praça Alexandre Bittencourt, 07 –
Centro
Nazaré
Bahia,
doravante
denominado
CONTRATANTE, e, do outro lado, a _______________________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o no __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no
___, Edifício _______, ______, ______, no Município de
_________, através de seu Sócio-Gerente, _________________,
portador de cédula de identidade no ______________ SSP/BA e
CPF no ___.___.___-__, denominando-se a partir de agora,
simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, celebrado por força do
presente instrumento e de conformidade com o disposto na
Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores, vinculando-se ao
processo de Pregão Presencial Nº 088/2018, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços de gerenciamento e
operacionalização de profissionais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Infra Estrutura, conforme especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I e
Carta Proposta Anexo II, do Edital de n° 088/2018, a ser julgado pelo menor valor global,
consoante às condições estabelecidas no edital do Pregão Presencial Nº 088/2018 e seus
anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusos nos valores das propostas os gastos com
combustíveis, transporte, seguro, tributos, taxas, insumos administrativos, obrigações
trabalhistas e quais outras despesas/encargos sócias e trabalhistas para o fornecimento dos
serviços
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica definido que até 40% do valor hora pactuado refere-se a
despesas administrativas da empresa não computando para gastos com pessoal.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
deste contrato, acréscimos ou supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação,
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65
da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA
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2.1. O objeto do contrato será implementado por execução indireta de empreitada por preços
unitários.
2.2. O presente Instrumento vigorará pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração, observadas às disposições do
art. 57, II e § 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E
VINCULAÇÃO AO EDITAL
3.1.
O valor deste Contrato, na forma apresentada na proposta da CONTRATADA, e
devidamente aprovado pela CONTRATANTE, o qual para efeitos financeiros, fiscais e
orçamentários, totaliza o valor de R$
.

Item

LOCAL

DESCRIÇÃO

UND

CARGA
HR

QNT.

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

1
2
3
VALOR ESTIMADO MÊS
03
R$
MESES 6,00

VALOR ESTIMADO TOTAL

R$

3.2.
Os quantitativos e preços ajustados para o contrato compreendem a planilha
apresentada pela empresa, que para todos os efeitos passa a integrar este contrato.
3.3.
No valor ajustado estão incluídos todos os tributos, inclusive contribuições fiscais, e
ainda outros de qualquer natureza necessários à execução deste contrato.
3.4.
Os recursos para pagamentos das obrigações contratuais resultantes da presente
licitação estão consignados no orçamento da PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ para o
ano de 2018, existindo compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual.
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE PAGAMENTO
4.1.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ promoverá os créditos das quantias
ajustadas por meio de cheque nominal ou ordem bancária, no prazo de até 10 (dez) dias
corridos a contar das datas de apresentação de Nota Fiscal e Certidões Negativas
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atualizadas, a quem competirá providenciar sua aceitação ou não, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas do recebimento.
4.2.
Na hipótese de existência de erros na Nota Fiscal de cobrança e/ou outra
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará
pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua
íntegra após a contratada ter solucionado o problema.
4.3.
Poderá
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ, deduzir
do
montante
a
pagar
os
valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela
contratada.
4.4.
Os encargos totais referentes ao ISSQN e o IRPJ deverão ser destacados na Nota
Fiscal no qual os mesmos serão retidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
4.5.
Caso a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ não promova, por sua culpa, o
pagamento no prazo pactuado e em observância ao disposto na alínea “d” do inciso XIV do
art. 40 da Lei nº 8.666/93, o valor a ser pago será corrigido monetariamente, adotando-se a
seguinte fórmula:
EM = N x VP x I Onde:
EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e
do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela paga; I = Índice de compensação financeira,
assim apurado:
I = (TX/100) 365
TX = Percentual da Taxa Anual – 6% (seis por cento)
4.6.
Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do
respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal da execução dos serviços de
modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos
naquela modalidade.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
5.1.
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei
Orçamentária do Município de NAZARÉ, à conta da seguinte programação:
UNIDADE
64001/
60002/60002

PROGRAMA
2034/
2097/2099/2038/
2064

ELEMENTO
3.3.90.39.00.00

FONTE
00/02/14
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CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1.
Imediatamente após a assinatura do contrato ou da emissão da ordem de serviços,
iniciará a execução do objeto contratado nas condições e prazos pactuados.
6.2. Arcar com todos os ônus necessários à execução do objeto contratado, incluindo o
pagamento de taxas e emolumentos, seguros, insumos administrativos, impostos, encargos
sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a
ele relativos, se necessário.
6.3. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratado, de acordo
com as especificações constantes da proposta de preços e seus anexos.
6.4. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do contrato, desde os salários do
pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, que venham a incidir sobre o objeto do presente Contrato.
6.5. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que
venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes
ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de
quem em seu nome agir decorrentes da execução do presente contrato.
6.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso
indevido.
6.7. Manter durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na
forma do Art. 55, XIII da Lei
8666/93.
6.8. Manter durante todos o período contratual um escritório de atendimento e
representação no município, com pena de rescisão contratual e multa.
CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1.
Acompanhar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, bem como determinar o
que for necessário à regularização das falhas observadas.
7.2.
Comunicar por escrito, à contratada quaisquer irregularidades verificadas na
prestação dos serviços.
7.3.
Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada, relacionados
com o objeto pactuado.
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7.4.
Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do
prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificações
constantes da CLÁUSULA QUARTA do contrato.
7.5.
Atestar as Notas Fiscais da Contratada, observando em relatório próprio as
considerações que achar conveniente.
7.6. Emitir as medições dos serviços executados;
CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO E DIREITOS
8.1.
Este contrato obrigará e disciplinará os contratantes e seus sucessores, não
podendo nenhum deles cedê-lo, transferi-lo no todo ou em parte a terceiros, nem quaisquer
direitos dele decorrentes.
8.2. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do presente contrato e de todo e
qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo, que conterá necessariamente, a
cláusula “Não a Ordem”, tirando- lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a
CONTRATANTE de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos
colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou
garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do presente contrato e, em hipótese
alguma, a CONTRATANTE aceitará tais títulos, os quais serão devolvidos, imediatamente, à
pessoa jurídica ou física que os houver apresentado.
CLÁUSULA NONA – REAJUSTE DO PREÇO
9.1.
Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis pelo período de 03 (tres) meses da
data de apresentação da proposta de preços ou do orçamento, exceto quando tratar-se de
situações previstas na Lei.
9.2.
Os reajustes, quando devidos, deverão ser calculados pelo IGPm – Índice Geral de
Preços Médio, decorridos 03 (tres) meses da data de apresentação da proposta de preços, ou
do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela, e
deverá retratar a variação efetiva do custo de produção da empresa contratada.

CLÁUSULA DECIMA - PENALIDADES
10.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantidas a prévia
defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:
III.

ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município;
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IV.

Multa(s);
a) de 1% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso por descumprimento
dos prazos de entrega, previstos neste Edital, limitado a 15 (quinze) dias de atraso;
b) de 2% (dois por cento) do valor do Contrato por infração a qualquer condição estipulada
no Edital, não prevista na alínea anterior, aplicada em dobro na reincidência.
10.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as seguintes
conseqüências:
10.2.1. Será de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato a multa aplicável, no
caso de inexecução total, e;
10.2.2. De 20 % (vinte por cento), no caso de inexecução parcial das obrigações.
10.3. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a
Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
10.4. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o serviço
prestado, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a
ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87,
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo das demais penalidades previstas
neste Edital.
10.5. A CONTRATADA ficará ainda sujeita às penalidades previstas nos incisos Ill e IV do
artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, se evidenciada a prática dos ilícitos
previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
10.6. As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou
força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.
10,7. Correrão por conta da CONTRATANTE as despesas com hospedagem dos técnicos e
abastecimentos dos veículos da empresa CONTRATADA.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISÃO
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ nas hipóteses
previstas nos incisos I a XII; XVII e XVIII do Artigo 78 da Lei 8.666/93, com a devida
motivação, assegurado o contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da
aplicação das penalidades previstas na Cláusula anterior;
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b) por acordo entre as partes, mediante autorização da Autoridade Competente, reduzido a
termo, e desde que haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ.
c) por via judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Este contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele
previsto.
12.2. Qualquer ajuste complementar que crie ou altere direitos e obrigações há de ser
efetuado por escrito e assinado pelos representantes de ambas as partes.
12.3. A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações
contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente do contrato não constituirá renúncia
ou novação nem impedirá a parte de exercer seu direito a qualquer tempo.
12.4. Integram o presente contrato o processo de Pregão Presencial Nº 0 8 8 /2 0 1 8 e seus
anexos, bem como a Proposta da CONTRATADA, no que não dispuserem em contrário.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO
13.1. Fica eleito o foro do município de Nazaré/Ba para solucionar eventuais litígios
decorrentes deste contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em
03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Nazaré (Ba), XX de XXXX de 2018.
..................................................................
(Contratante a Prefeitura)
......................................................................
(Representante da Empresa Contratada)
TESTEMUNHAS:
________________________________
RG/CPF
_________________________________
RG/ CPF
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018

Prezados Senhores,

A empresa
, inscrita no CNPJ sob n.º
,
estabelecida
na
,
nº
,
bairro
,
CEP
,
cidade
de
, atendendo à convocação veiculada para o Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 088/2018, vem através do presente, credenciar
o(a)
Sr.(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade n.
e CPF n°
, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgandolhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas e praticar
todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive abrir mão de recursos.

Cidade, data

Assinatura e identificação
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018
Prezados Senhores,

A empresa
, inscrita no CNPJ sob n.º
,
estabelecida
na
,
nº
,
bairro
,
CEP
,
cidade
de
, atendendo à
convocação veiculada para o Processo Licitatório Pregão Presencial nº 088/2018, declara, sob
as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital do Pregão
Presencial nº 088/2018 conforme exigência do inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002.

Cidade, data

Assinatura e identificação
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018

Prezados Senhores,

A empresa
, inscrita no CNPJ sob n.º
, estabelecida
na
,
nº
,
bairro
,
CEP
,
cidade
de
, atendendo à convocação veiculada para o Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 088/2018, DECLARA, sob as penas da lei, que garante a
qualidade dos serviços a serem prestado, bem como efetuaremos a substituição, sem quaisquer
custos ou ônus à administração, de qualquer profissional que não atenda aos níveis de
qualidade na prestação dos serviços exigidos no edital.

Cidade, data

Assinatura e identificação
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede
............................................, declara, que tem conhecimento do edital do Pregão Presencial nº.
088/2018 e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob
pena das sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02.

Cidade, data

Assinatura e identificação
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018

Sr. Pregoeiro:
(Razão Social da Empresa), estabelecida na .(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.°
......................,
neste
ato
representada
pelo
seu
(representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que
inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada
inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa
de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos
supervenientes.
Por ser verdade assina a presente.

Cidade, data

Razão Social da Empresa Nome do
responsável/procurador Cargo do
responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ (BA)
Pregão Presencial nº 088/2018

Prezados Senhores,

A empresa
, inscrita no CNPJ sob n.º
,
estabelecida
na
,
nº
,
bairro
,
CEP
,
cidade
de
, atendendo à convocação veiculada para o Processo
Licitatório Pregão Presencial nº 088/2018, DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao
quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, que não emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 15 anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 anos.

Cidade, data

__________________________________________________
ASSINATURA / IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL
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ANEXO XI
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
NAZARÉ
(BA),
inscrita
no
CNPJ
__________________________atesta
para
os
devidos
fins
que
a
Pessoa
Jurídica
________________inscrita no CNPJ n° ____________________________, com sede na
_______________________, executou/executa os serviços objeto do Pregão Presencial n°
088/2018, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo
contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Nazaré (Ba) , ____ de ________ de 2018

ANEXO XI
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DADOS BANCARIOS

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).

ANEXO XII
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DADOS ASSINATURA CONTRATO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.

_______________________________________
Assinatura e Carimbo

OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, nos termos do Pregão
Presencial nº 088/2018 do Município de Nazaré – Ba , que tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada, para prestação de serviços de gerenciamento e operacionalização
de profissionais da área de Saúde, conforme a legislação aplicável ao caso, que nos
responsabilizamos e nos obrigamos pessoalmente pelo acompanhamento, na qualidade de
responsável técnico da Licitante ................................................., inscrita no CNPJ
nº..............................., da execução do contrato resultante do mencionado procedimento
licitatório até o seu término e vigência, assumindo responsabilidade pessoal e solidaria com a
licitante pelo descumprimento contratual ou danos causados a terceiros e a administração.

Local, Data

Razão Social Licitante
CNPJ da Licitante
Nome do Administrador: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número] e CRA: [número]
Assinatura com firma reconhecida
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