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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

Município de Novo Xingu - RS 

Edital de Pregão nº 005/2018. 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Processo nº 009/2018. 

Licitação exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Edital de pregão para a contratação de 
empresa para a prestação de serviços 
de oficinas de yoga ministrado por pro-
fissional capacitado, para os grupos 
atendidos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social do município de Novo 
Xingu. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, no uso de suas atribuições, torna públi-

co, para conhecimento dos interessados, que às 9(nove) horas, do dia 19 (dezenove) do mês 

de Abril do ano de 2018, na Sala do Setor de Licitações Junto a Secretaria Municipal de Adminis-

tração, localizada na Avenida Emilio Knaak, 1160, Centro do município de Novo Xingu – RS, se 

reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 009/2018, com a finalidade 

de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o 

fornecimento dos bens descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos da Lei Fe-

deral n.º 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complemen-

tar nº 147/2014, e do Decreto Municipal 014/2007com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, 

nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a prestação dos serviços de oficinas de yoga, ministrado por 

profissional com capacitação comprovada, para  para os grupos atendidos pela  Secretaria Muni-
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cipal de Assistência Social do Município de Novo Xingu-RS, conforme descrições e especificações 

do Anexo I, do presente edital. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.1.        Poderão participar da presente licitação pessoas legalmente autorizadas a atuarem no 

ramo pertinente ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, 

dia e horário informados no preâmbulo deste Edital. 

 

2.2.        Como condição para a participação neste certame, a licitante deverá apresentar, fora 

dos envelopes de habilitação e propostas, no momento do credenciamento: 

         a) declaração firmada por seu representante, sob as penas da Lei, de que é beneficiá-

ria da Lei Complementar nº 123/2006(modelo Anexo II); e 

   b) declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação (modelo Anexo 

III). 

 

2.3.  Se a licitante não apresentar as declarações escritas, previstas no item 2.2, seu Re-

presentante poderá fazê-las, de próprio punho, no momento do credenciamento. 

 

2.4. Se a licitante encaminhar sua proposta, e não se fizer representar no momento do 

credenciamento, deverá encaminhar as declarações exigidas no item 2.2 deste edital fora dos en-

velopes de habilitação e de propostas. 

 

2.5.  Não apresentadas as declarações, a licitante será impedida de participar da licitação. 

2.6.         Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 

edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes dis-

tintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o 

que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/ RS 

EDITAL DE PREGÃO Nº 005/2018 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 
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AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU/ RS 

EDITAL DE PREGÃO Nº 005/2018 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devida-

mente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 

interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento de 

identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apresentada 

fora dos envelopes. 

  

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-

melhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os atos inerentes 

ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

  

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em es-

pecial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pro-
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curação, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, compro-

vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os atos inerentes ao certame(modelo Anexo IV).  

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompa-

nhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva 

assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma in-

valida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4.  O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas aptas a participar do certame, 

que comprovarem, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 

verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

3.5. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a 

licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

             

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os en-

velopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhuma licitante retardatária. 

 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá 

ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o preço total mensal dos serviços objeto desta licita-

ção, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, 

(impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc) (modelo anexo V); 
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 c) planilha de quantitativos e custos unitários (modelo anexo VI).  

Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, 

no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, tam-

bém em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 

  

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, po-

derão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, ver-

bais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteri-

ores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em 

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, até 

a proclamação da vencedora. 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitan-

te, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 5 s ( cinco segundos) para apresentar nova pro-

posta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento). 

6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente 

às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 
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6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro nego-

ciar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as lici-

tantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apre-

sentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a 

com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será decla-

rada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido 

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mer-

cado.  

 

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 

e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, 

sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital. 

6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos inter-

postos. 

6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste 

Município, conforme subitem 13.1 deste edital. 

6.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para con-

tinuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
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7 - DA HABILITAÇÃO: 

7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes documentos: 

7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da República, 

conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (modelo anexo VII); 

 

7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-

tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documen-

tos de eleição de seus administradores; 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secre-

taria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Pro-

curadoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

           d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

  e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA 

   a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Tra-

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
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7.1.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

  a) atestado de capacitação técnico-profissional em nome da empresa, fornecido por pes-

soa jurídica de direito público ou privado, de que executou, satisfatoriamente, contrato com objeto 

compatível em características com o ora licitado. 

Observação: Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar ao ob-

jeto licitado e sua execução guarde proporcionalidade entre a quantidade executada e o período 

utilizado para tanto. 

 

7.1.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

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

apresentados na forma da lei, com a indicação do n.° do Livro Diário, número de registro na Junta 

Comercial ou entidade correspondente e numeração das folhas onde se encontram os lançamen-

tos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis se-

rão apurados pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

LIQUIDEZ CORRENTE: 
ATIVO CIRCULANTE 

= índice mínimo: 1,00 
PASSIVO CIRCULANTE 

 
LIQUIDEZ GERAL: 

ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZADO A LONGO PRAZO 
= índice mínimo: 1,00 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVIL A LONGO PRAZO 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

= índice máximo: 0,50 
ATIVO TOTAL 

 

Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo 

aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresenta-

ção do documento; 

 

7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída pelo 

seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto licita-

do e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
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Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com 

o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou 

anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

7.3 A licitante que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previs-

tos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova docu-

mentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi de-

clarada como vencedora do certame. 

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 

a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e du-

rante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o 

pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 

já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

 7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a licitante da apresentação de todos os do-

cumentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabilitação 

do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades pre-

vistas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

 7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aque-

le período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor 

preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e 

examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, as-

sim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente 

para que seja obtido preço melhor. 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora 

e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 
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recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará 

na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 

9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o regis-

tro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 

razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, pro-

porcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública 

do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recor-

rido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que hou-

ver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS  

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará 

a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

10.3 É requisito para a contratação da empresa vencedora do certame a comprovação de existên-

cia de profissional capacitado no seu quadro para o desempenho do objeto licitado.  

10.4 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, 

inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

10.4.1 Havendo prorrogação do Contrato, o preço poderá ser corrigido monetariamente, a pedido 

da contratada, a cada período de 12 (doze) meses, pelo IGPM/FGV ou índice que vier a substituí-

lo. 
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11 - DO PAGAMENTO: 

11.1. O pagamento será efetuado através de cheque ou transferência bancária no prazo de até 30 

dias, a contar do recebimento da nota fiscal e aprovação do servidor responsável pela fiscalização 

do contrato.  

11.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento 

das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na prestação do ser-

viço. 

11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

11.4 Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da legislação que regula a ma-

téria. 

11.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebi-

mento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de con-

tratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estima-

do da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do di-

reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atuali-

zado do contrato; 
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 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-

ministração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadim-

plência contratual. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de in-

terpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Xingu, setor de 

Licitações, sito na Avenida Emílio Knaak, nº 1160, ou pelos telefones 54 3210 8008, ou 54 3617 

8051, no horário compreendido entre as 7:30 e 17:00 horas; ou pelo email: licita-

coes@novoxingu.rs.gov.br. Preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da da-

ta marcada para recebimento dos envelopes. 

13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente Pregão 

encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

13.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de 

ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, 

para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o 

seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

13.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresen-

tados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, 

ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

13.6 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, alíneas b, c e d, 

serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferi-

dos pela Administração. 
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13.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Admi-

nistração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial 

contratado. 

13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

13.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-

la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Fede-

ral nº 8.666/1993). 

13.10. São anexos deste Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO QUE É BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO VI - PLANILHA DE  CUSTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO; 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; 

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO IX – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS. 

 

 13.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privile-

giado que seja.  

         

 

    Novo Xingu, 03 de abril de 2018.                         

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao aspecto 
jurídico, deixando de manifestar-se sobre o objeto por 
não deter conhecimento técnico sobre o mesmo. 
 Em ........../.............../............... 
 

________________________ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando contratação de serviços de 

oficinas de yoga ministrado por profissional com capacitação comprovada para os grupos atendi-

dos pela  Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Item Quantidade Unidade DESCRIÇÃO DO OBJETO 
Valor de re-

ferência R$ 
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01  12 Mês 

Prestação de serviços de oficinas de yoga mi-

nistrado por profissional com capacitação com-

provada. 

R$1.420,00 

 

1.2 O valor máximo aceitável é o constante na tabela acima. 

1.3 Planilha da composição dos Custos: 

Descrição da despesa Total 

Mão de obra R$ 700,00 

Deslocamento R$ 120,00 

Materiais R$ 50,00 

Equipamentos -- 

Manutenção -- 

Tributos R$ 28,40 

Outras despesas R$ 180,00 

Total dos custos R$ 898,40 

Lucro R$ 341,60 

Custo total R$ 1.420,00 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

A Yoga é uma prática de meditação, que promove o bem-estar social, físico e mental. Esta moda-

lidade auxilia os pacientes no combate ao estresse, desperta a criatividade, aumenta a autoconfi-

ança, o autocontrole, proporciona técnicas de relaxamento, melhora o condicionamento físico, a 

saúde, o humor, reduz a ansiedade, auxilia a ter maior equilíbrio, tanto físico como emocional e, 

entre tantos outros benefícios, melhora a capacidade pulmonar dos praticantes. 

O público alvo será de mulheres de várias faixas etárias, cuja prática de yoga já vem sendo feita 

há 6 anos, podendo ser aberto a comunidade conforme a disponibilidade de vagas. Atualmente o 

grupo é formado por 25 pessoas.  

 

 

3 – DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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3.1 As aulas deverão ter início em até 05 (cinco) dias úteis após homologação da presente licita-

ção. 

3.2 As oficinas serão semanais, num total de uma hora e meia por semana. 

3.3 As oficinas deverão ministradas junto à Academia de Saúde, localizada na Rua Nildo Granke, 

n° 855, nos horários das 18:00 às 19:30 horas, todas as segundas feiras, ou em outro horário e 

local a ser definido pela administração, por profissional capacitado.  

3.4 É requisito para a contratação da empresa vencedora do certame a comprovação de existên-

cia de profissional capacitado no seu quadro para o desempenho do objeto contratado.  

 

4 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  

4.1. Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 

a) Entregar os serviços de acordo com as especificações solicitadas e o constante no presente 

edital e anexos.  

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-

das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CON-

TRATANTE; 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

e) O(s) serviços(s) deverá(ão) ser efetuados por profissional com capacitação comprovada para 

execução do objeto.  

 

5 – PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em 

primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições deste 

Termo de Referência e do Edital, apresentar o MENOR PREÇO TOTAL MENSAL para o objeto 

da licitação. 

 

6– PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado, em até 30 dias após a emissão da nota fiscal, em moeda corren-

te nacional, em forma de transferência bancária em conta corrente, em nome do contratado. 

6.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 
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6.3. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos vín-

culos orçamentários. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

7.1 As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

06. Secretaria Municipal de Assistência Social 

01. Administração do Sistema Governamental 

2.005 Manutenção Geral do Fundo de Assistência Social 

3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO QUE É BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 

 

   DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO  

 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contá-
bil)________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de partici-
pação na licitação na modalidade Pregão Presencial 005/2018, que: 
 
( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 
 
( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 
n.º 123/06; 
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(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 
4.800.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 
123/06) 
 
Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n° 123/06. 
 

Local e data:  

 

__________________________________________ 

Nome do profissional contábil ou representante legal: 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE NÃO ES-
TÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA 
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que (nome da licitante), CNPJ nº.............................., cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação da licitação Município de NOVO XINGU/RS, Pregão Pre-
sencial 005/2018. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e impedi-
da de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar e con-
tratar com a Administração Pública. 

 

..............................., ........ de ............................ de 2018. 
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___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue deverá fora dos envelopes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Credencio (amos) o(a) Sr.(a) ..........................................., portador(a) da CI nº 
..................................................... e CPF nº ............................................................, a participar da 
licitação instaurada pelo Município de NOVO XINGU/RS, Pregão Presencial 005/2018, na quali-
dade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 
..........................................................................................(nome da  licitante), CNPJ nº 
.........................................................., bem como formular propostas, apresentar declarações e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2018. 

 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
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OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 00x/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Edital de Pregão Presencial nº 

005/2018, acatando todas as estipulações constantes no Edital, conforme abaixo: 

Nome da empresa: 

Endereço: 

Cidade:                                                                   CNPJ/ MF Nº 

Fone:                                         Email: 

Nome da pessoa para contato: 

Conta bancária/ agência: 

Constitui objeto da presente proposta a Prestação de serviços de oficinas de yoga ministrado 

por profissional com capacitação comprovada, para os grupos atendidos pela  Secretaria Mu-

nicipal de Assistência Social. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTDE VALOR MEN-

SAL 

VALOR TO-

TAL 

01 Prestação de serviços de oficinas de 

yoga ministrado por profissional com 

mês 12   
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capacitação comprovada 

 

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60(sessenta) dias corridos, contados da data-limite pre-

vista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 

10.520, de 17-07-2002. 

Local e data 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura e carimbo com CNPJ 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO VI - PLANILHA DE CUSTOS PARA COMPOSIÇÃO DO PREÇO 

 

Descrição da despesa Total 

Mão de obra  

Deslocamento  

Materiais  

Equipamentos  

Manutenção  

Outras despesas  

Total dos custos  

Lucro  

Custo total  

 

 

 

 

Local e data. 
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_____________________________________ 

Assinatura e carimbo com CNPJ 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES; 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
................................, inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal 
o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do 
CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de de-
zesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 
............................................ 
(data) 
 
  
 
............................................................ 
Assinatura do representante legal da licitante 
Nome do representante legal da licitante 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O MU-

NICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 

_______________, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE SEMENTES CERTIFICADAS 

PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PE-

CUÁRIA DO MUNICÍPIO. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO XINGU, pes-

soa jurídica de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio 

Knaak, 1160, na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Mu-

nicipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 

326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, 

doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa, inscrita no 

CNPJ Nº, com sede na, Bairro, no município de, doravante denominada CONTRATADA, 
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representada neste ato pelo Sr. xxx, brasileiro, ......., comerciante, residente e domiciliado 

na rua xxx, cidade de xxx , portador do CPF nº xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabe-

lecem o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em conformidade com a 

Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 

005/2018, constante do Processo administrativo nº 009/2018 e consoante as cláusulas 

e condições que se enunciam a seguir: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

A CONTRATADA executará os Serviços de oficina de Yoga, conforme descrição no edital de lici-

tação do qual este contrato é decorrente.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

A prestação dos serviços fica assim determinada: 

a) Oficina de Yoga: os serviços serão prestados semanalmente, por profissional capacitado, na 

quantidade de 1(uma) hora e meia semanais. As oficinas serão ministradas junto à Academia 

de Saúde, localizada na Rua Nildo Granke, n° 855, nos horários das 18:00 às 19:30 horas, 

todas as segundas feiras, ou em outro horário e local a ser definido pela administração. 

§ 1º O acompanhamento/fiscalização dos serviços será efetuado pelo Município de forma contí-

nua, através do monitoramento das atividades. 

§ 2º Caberá à Contratada a reparação ou indenização, prontamente e a critério do Município, após 

prazo legal de defesa, eventuais danos, avarias ou prejuízos ocasionados por ineficiência, negli-

gência, erros ou irregularidades cometidas, mesmo culposamente, por seus empregados ou pre-

postos ao Município ou a terceiros, no desempenho de suas atividades, autorizando, desde logo, 

o desconto em qualquer crédito que lhe favoreça. 

 § 3º A Contratada submeter-se-á à fiscalização do Município, e deverá atender aos pedidos do 

mesmo de fornecimento de informações e dados sobre os serviços, com os detalhes estipulados e 

dentro dos prazos fixados, inclusive com a entrega de lista de presença contendo a assinatura dos 

usuários, mensalmente.  

§ 4º É de responsabilidade exclusiva e integral da Contratada a utilização de pessoal para execu-

ção dos respectivos serviços, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
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comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 

poderão ser transferidos para o Município. 

 § 5º O Município, em circunstâncias especiais, poderá requisitar a prestação dos serviços no 

acompanhamento das turmas/alunos em eventos e ações comunitárias do Município.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO  

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelos serviços de que trata o 

presente contrato, o valor mensal de .......................................... , perfazendo um total contratual 

....................................................... 

 § 1º. Nos preços estão inclusas todas as despesas com a utilização de eventuais equipamentos 

e/ou utensílios necessários para o desenvolvimento dos serviços.  

§ 2º. Todas as despesas relativas à prestação dos serviços, transporte, alimentação e quaisquer 

outros custos caberão à Contratada, bem como de impostos, taxas, tarifas, contribuições sociais, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de qualquer espécie e quaisquer ou-

tros custos que eventualmente incidam sobre a operação caberão à licitante, não cabendo mais 

nenhuma importância a ser saldada pelo CONTRATANTE à CONTRATADA. 

 

 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado, será efetuado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal, em mo-

eda corrente nacional, em forma de cheque ou transferência bancária em conta corrente, em no-

me do contratado. 

§ 1º A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indica-

ção do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite do documento fiscal para pagamento. 

§ 2º As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos vín-

culos orçamentários. 

§ 3º As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas de lista de presença, de cada dia de prestação 

dos serviços, com a assinatura dos usuários, aprovado pelo fiscal do Contrato. 

§ 4º Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contra-

tada com juros de 0,5 % ao mês pro rata, exceto quando houver culpa exclusiva da contratada.  

§ 5º Serão processadas as retenções previdenciárias e/ou outras obrigatórias e legais decorrentes 

da contratação, nos termos da legislação pertinente em vigor. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO A execução do presente contrato será acompanhada 

e fiscalizada pela servidora municipal Daiane Martini.   

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

Na ocasião do recebimento do objeto deste Processo Licitatório, serão verificadas e avaliadas as 

características e especificações cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao ins-

trumento convocatório, podendo, em caso de realização dos serviços em desacordo com o pedido 

e/ou com o ofertado, ser rescindido o contrato, sujeitando-se o contratado às penalidades previs-

tas neste edital. 

 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES  

1 - Dos direitos 

 Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avença-

das e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. Ficam 

assegurados os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, conforme dis-

posto no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 2- Das obrigações: Constituem obrigações do CONTRATANTE:  

a) efetuar o pagamento ajustado; e 

 b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato. 

 Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) executar os serviços de acordo com as especificações do edital e do presente contrato; 

 b) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-

das no certame licitatório, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

c) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em espe-

cial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários tributários e fiscais;  

d) assumir inteira e integral responsabilidade pela utilização de pessoal para a execução dos ser-

viços, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 

vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese poderão ser transferidos pa-

ra o Município;  

e) obrigar-se a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões que se fize-

rem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade do objeto;  

f) a CONTRATADA obriga-se a atender com eficiência e presteza as solicitações que lhe forem 

encaminhadas pelo CONTRATANTE. 
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 g) a CONTRATADA obriga-se a manter, em sua estrutura organizacional e de pessoal, profissio-

nais habilitados à prestação dos serviços especializados ora contratados; 

h) a CONTRATADA prestará serviços ao CONTRATANTE com ampla, total e irrestrita autonomia, 

sem qualquer tipo de subordinação;  

i) a CONTRATADA cumprirá rigorosamente seus deveres de observância de ética profissional, 

fazendo as recomendações oportunas e desenvolvendo todos os demais atos e funções, necessá-

rias ou convenientes ao bom cumprimento do objeto; 

j) demonstrar, na execução contratual, capacidade, aparelhamento e idoneidade técnica;  

k) obedecer aos horários, dias da semana e quantidade de horas estipulados no cronograma a ser 

elaborado pela Secretaria Municipal do qual a atividade está vinculada.  

l) Honrar com todas as despesas decorrentes da contratação, bem como pagamento dos salários 

devidos pela mão-de-obra empregada nos serviços, encargos trabalhistas, previdenciários e tribu-

tários decorrentes da execução do contrato ficarão exclusivamente a cargo da Contratada, caben-

do-lhe ainda, integral responsabilidade e observância das leis trabalhistas, previdenciárias e fis-

cais, assim como registros, seguros contra riscos de acidente de trabalho, como também inteira 

responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vítimas os seus emprega-

dos, quando em serviço, bem como quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros 

e ao Município. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES  

 

Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratan-

te, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 

 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estima-

do da contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do di-

reito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução 

e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
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 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após 

os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atuali-

zado do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não 

adimplido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Ad-

ministração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração 

de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

§ 1º As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadim-

plência contratual. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO  

Este contrato poderá ser rescindido:  

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde 

que conveniente para o CONTRATANTE;  

c) judicialmente, nos termos da legislação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO 

 O presente contrato está vinculado ao Processo de Licitação nº ....., Pregão presencial nº ............ 

e à proposta vencedora.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

 

O presente Contrato terá a duração de 12(doze) meses a contar da data de sua assinatura po-

dendo ser prorrogado por aditamento até o limite legal permitido, se houver interesse de ambas as 

partes.  
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§ 1º Havendo prorrogação do Contrato, o preço poderá ser corrigido monetariamente, a pedido da 

contratada, a cada período de 12 (doze) meses, pelo IGPM/FGV ou índice que vier a substituí-lo. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da seguinte do-

tação orçamentária:  

06. Secretaria Municipal de Assistência Social 

01. Administração do Sistema Governamental 

2.005 Manutenção Geral do Fundo de Assistência Social 

3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  
 
O presente Contrato fundamenta-se:  

§ 1º Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações;  

§ 2º Nos preceitos de direito público;  

§3º Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO As partes elegem o Foro da Comarca de Constanti-

na/RS, para dirimir quaisquer questões que eventualmente venham a surgir em relação ao pre-

sente Contrato.  

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de 

igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas 

instrumentárias. 

 

Novo Xingu, ............ de ......................................... de 2018. 

 

Contratante: 

Contratado:  

Fiscal do contrato:  

Testemunhas:  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 009/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

ANEXO IX  – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

 
Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

 
Local e data 
 
____________________________ 
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Assinatura e carimbo da empresa 


