ESTAI)O DO MARANHAO

PREFEITI.]RA MUNICTPAL DE IMPERATRIZ
CONIISSAO PERNTANENTE DE LICITAÇAO

CPL
EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO 006/20í9.CPL
TIPO: Ivlenor Preço Global
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
PROcESSO ADMINISTRATIVOi 20.OO1.291 8t201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 14 de fevereiro de 20í9 às 14h
(quatoze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação
será realizada no primeiro dia útil subseqúente.
Prefeatura Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de 2018,
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e lulgará a licitação acima
indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano
Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complemenlar no 123, de 14 de dezembro de 2OO2,
alterada pela Lei Complementar n' 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal no 8.538, de 06
de outubro de 20'15 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.

A

1.

. DO OBJETO

'1.1.

Contratação de serviços médicos de avaliação física de alunos da rede pública l\Iunicipal de
ensino que irão partic,par dos .logos escolares 20í 9, coníorme especificaÇões constantes
neste Edital.

1.2.

Dos serviços a serem prestados compreendem: aferiçáo de pressáo e frequência cardíaca,
aná se das vias e aparelho respiratório, indícios de possível anemia, lesões musculares e
outros quais sejam necessáno para a verificação da saúde do aluno e a consequente
habilitação ou não para participação nos jogos.

'1.3. Valor Global Estimado para a Contratação: R$ 40.000,00

(quarenta mil reais).

2. - DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência;

ll- Modelo de Carta Credencial,
lll - Minuta do Contrato,
d) Anexo lV - Declaraçáo a que alude o aft.27o, V da Lei n.o 8.666/93t
f) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de
b) Anexo

c) Anexo

HabilitaÇão.

3

-

DO SUPORTE LEGAL

3.1 - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de.julho de 2002, Decreto Municipal
no 02212007 e Decreto Municipal no'13 de 3'l de março de 2015, por este Edrtal e seus anexos,
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aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiçóes da Lei n'8.666/93 e respectivas
alteraÇões, além das demais disposiÇôes legais aplicávers, que ficam fazendo parte integrante da
mesma. independente de transcrição.
4.

-

DA DOTAÇÃO

4.1- As despesas decorrentes desta licitaÇão correrão à conta da seguinte dotação orçamentária
20.001 .12.361.0043.2132

Natureza: 3.3.90.39.99

-

-

Manutenção e Desenvolvimento da Escola

Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica

Ficha: 1337
FONTE: 00í

5.

-

-

RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

-

MDE.

DA PARTTCTPAÇÃO

5.1 - Poderão participar deste pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentaÇão e requisitos
mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao pregoeiro no dia,
hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2

-

Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissoluÇão, em liquidação
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas
estrangeiras que não funcionem no país:
5.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a AdministraÇão Pública Municipal
ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se dê após o
inícjo do certame;
5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
5.2.4 - Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou
entidade da Administraçáo Pública Municipal ou vínculo com qualquer servidor.
5.2.5

-

Que se apresentem em forma de consórcios.

5.2.6- Das quais participem, seja a que tÍtulo for, servidor público municipal de lmperatriz.

5.2.7- Pessoas Físicas.
6. . OO CREDENCIAMENTO

6.1 - As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu Êocumento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial,
podendo ser titilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar
deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar
declaraçôes, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame.

6.1.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
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mesma.
6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vrgor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por açôes, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante
for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta
capacidade jurídica;

deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital.

6.í.3

- As participantes

6.í.4 - Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial

do

Estado, para demonstrarem sua condrção de ME ou EPP

- Os documentos

necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão paÉe do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou

6.1.5

publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

6.2 - Caso as licitantes não se faÇam reprêsentar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.'1.
6.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, vedada a participaÇão de qualquer interessado
representando mais de um licitante.
6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deveráo remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a)
Pregoeiro(a) municipal.

6.5 - Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio,

que

comprovadamente forem recebidos antes do inrcio da sessão.

7,

-

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

-

Por íorca da Lei Complementar n í 23106 e do art. 34 da Lei n' 11 .488107 , as microempresas
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregáo deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos.
7

.1

-

a)

as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restriÇão no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal,
deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 6.1.3

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta
seja uma lVE, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pêrtinentes à regularidade
fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha
comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para [\ilEs, EPPs

ç
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COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por I\/Es, EPPS ou COOPs sejam rguais ou até 5olo (cinco por cento)

ou

superiores a melhor proposta classificada.

7.2

-

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte

modo:

a) a ME,

EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novâ
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances. sob pena
de preclusão,

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior

deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na íorma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados

pelas MEs, EPPs

e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.'1., alínea c, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP

8 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
externa as seguintes informações:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 006/20'19-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65 900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREçOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
8.2

-

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.

a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em
língua portuguesa. sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última
folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçóes necessárias à identificação do objeto, inclusive
marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por
item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em

e
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algarismo e por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na
descriçáo dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão
considerados os primeiros. e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado
este último;

8.1) PARA A FORMULA-çÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E
PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA
PROPOSTA.

c) Atender às especificaçôes mínimas estabêlecidas na Proposta de Preços e Termo de
Rêferencia (Anexo l), correspondente a prestação do serviço, e estar datada e assinada por
pessoa Juridicamente habilitada pela empresa,

d) Os preços apresentados na proposta devem inclurr todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraçáo, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, s,gguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessárros ao cumprimento integral
do objeto

de*

Edital e seus Anexos;

J,

;.
!{

,{$:

9. - DAACEITAçAO TACTTA

9.í

- Os pr{os apresentados devem:
a) Refletir os de mercado no momento,

observado o prazo de prestação do serviÇo/entrega do

produto;

b)

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos.

c)

serem irreajustáveis durante a vigência do contrato,

9.2 - Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de até í5 (quinze) dias úteis contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma;

- Os serviçts deverão ser realizados em locais designados pela contratada, compreendidos nos
bairros da Zona Urbana: Nova lmperatriz, Bacuri, Vilinha, Santa Rita, Vila Nova. Parque das
Palmeiras, e Centro; Zona Rural: Lagoa Verde, São Felix, lmbiral e Petrolina. Ficando facultada
pela contratante alterar os locais descritos acima.
9.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retrficações de preços,
alterações ou alternativas nas condições/especificaçóes estip uladas. Não serão consideíadas as
DroDostas oue contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou borrôes
9.6 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
9.4

pleitos de acréscimos a qualquer título.

ç
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9.7 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as condiÇóes
previstas nos subitens 26.5 e 26.6, implicará na desclassificação do licitante;

9.8 - Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam omitidos na
Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 9.2 e 9.3,
respectivamente.

1O

-

DA HABILITAÇAO

10.í. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em
sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 006/20í 9-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

í0.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sêmpre os respectivos
prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de êmpresa individual.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de

eleiçóes de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades crvis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.
d) 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.

d.'l) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).

í) Prova de regularidade para com a
Ativa e Previdenciária).

F

azenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos e
Contribuiçóes Estaduais e Dívida Ativa).
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

kl) Certidão negativa de falência ou recuperaÇão judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l)

Balanço Patrimonial

e

demonstrações contábeis

do último exercicio social, já exigíveis

e

(
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apresentados na íorma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta Comêrcial.
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1.1)

1.2.'l) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade AnÔnima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação, ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio
do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

-

por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados

ou

autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercÍcio em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.
1.2.4) o balanÇo patrimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por contador ou

por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

m) Prova de inscrição no cadastro dê contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
n) Atestado ou declaração de capacidade tecnica, expedido por órgão ou entidade da administração

pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a contento, serviço
compatível com o objeto da licitaÇão.
n.1) Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados e/ou certidôes
de acervos técnicos.

n.2) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execuÇão.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do
Edital.

- Se o licitante Íor a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;
í0.3

10.3.1- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da

filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no

próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar,
neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;

10.3.2- Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

a
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10.4 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas no subitem 26.5 e 26.6 dêste edital, implicará na inabilitação do licitante;

11

. DO PROCEDIMENTO

íí.í

- No dia, hora e local designados neste instrumento, na presenÇa dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope 0í) e os documentos de habilitação
(envelope 02);
11.1.1 - O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos para
a abertura dos trabalhos;

1í.2 - lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a) pregoeiro(a),
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação esteJam no local
designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário;

'lí.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e
uma vez apresentado pelos últimos a declaraçâo constante do ANEXO V, serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das propostas

com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço. desclassificando-se as
incompatíveis;

1í.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços alé 10o/o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar Iances verbais

e

sucessivos,

em valores distintos

e

decrescentes, até a proclamação do vencedor;
1'1.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida

a palavra

ao

licitante, na ordem decrescente dos preÇos;
11.4.2

-

Poderá o(a) Pregoeiro(a).

a) Advertir os licitantes;

b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;

c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização dê aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão

f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se preluízo das penas legais aplicáveis em
cada caso.
11.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

-

11.4.4 Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classiíicação dos licitantes
remanescentes;

1í.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condrções
definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de três.
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participaráo da etapa de lances
verbais),

(
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1í.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordênação das propostas;

íí.7 -

Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
íí.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro. os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

íí.8.'l -

Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens ob.ieto desta licitaçáo.

- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da proponênte cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;
í1.9

íí.í0 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o(a)
pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada
em segundo lugal e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste
edital;

íí.íí - Nas situaçóes previstas nos subitens 11.7,11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
11.12 - VeriÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classiÍicada a ordem dos
licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe

adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;

1í.13 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataÇão, as empresas poderão retirálos no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;
11.14

-

Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo

(a)

pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitaçáo é do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente;

12.2 - Serào desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes deste
edital, notadamente às especificações minimas contidas na Proposta de Preços,
12.3 - Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente, classificada
em pnmeiro lugar, a proposta que, satisfazêndo a todas as exrgências e condiçôes deste edital.
apresente o MENOR PREÇO GLOBAL.

í2.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas. após os
lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e na
presenÇa de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 20
do artigo 45 da Lei no 8.666/93;
í 2.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário;

(
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í3 . DO DIREITO DE RECURSO
13.í - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente

a

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata aos autos;

13.2 - O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos os
respectivos prazos legars.
13.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior, por
intermedio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) à autoridade
superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais;
í

3.4

- O acolhrmento

de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

13.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimêntais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preÇo;
í 3.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

,I4- DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.

se houver uma das

í 4.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:

a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiíicações e lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento
nos prazos estipulados;

c) a paralisaÇão do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d) o desatendimento das determinaçóes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores,
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;
i) razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo Administrativo a que se refere o Contrato;

e

-,r*',
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j) a supressão, por parte da Admrnistração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de
junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por ptazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públrca, grave perturbaçáo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumadas até que seja
normalizada a situação;

l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela AdministraÇão decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execuÇão de serviço,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;

n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 , sem prejuizo das sanções penais cabíveis.
p) a subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitaçóes ou prejudique a regular execução do
contrato.

í5 - SUBCONTRATAÇÃO
15.í - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato
16 - PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1 Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de até l5 (quinze) dias úteis contados
a partrr do recebimento da Ordem de Serviço. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alteraçóes.
16.2

Os serviços deverão ser realizados em locais desrgnados pela contratada, compreendidos
nos bairros da Zona Urbana: Nova lmperatriz, Bacuri, Vilinha, Santa Rita, Vila Nova, Parque das
Palmeiras, e Centro; Zona Rural: Lagoa Verde, São Felix, lmbiral e Petrolina. Ficando facultada
pela contratante alterar os locais descritos acima.

í6.3 A

empresa vencedora deve prestar os serviços conforme proposta apresentada,
especificações tecnicas e níveís de desempenho mínimos exigidos, conforme os horários
estabelecidos previamente pela contratante.

16.4 O recebimento dos serviços se dará mediante a emissão do termo de recebimento, após a
confirmação por pessoa competente da contratada quanto a prestação dos serviços.

16.5 O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definrtiva, porquanto dependerá
da veriÍicaçâo do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação de
todas as especificações do Termo de Referência e editalícias, para a expedição do Termo de
AceitaÇão Provisório ou Definitivo, conforme o caso.

a
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í6.6 Os laudos de avaliação

deverão ser entregues

a

contratada ao final

de cada

dia

devidamente preenchido.

í7-

OBRIGAÇOES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

17.1 A desfazer e refazet, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos. num prazo de no
máximo de 01 (um) dia útil, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições,
decorrente de culpa da empresa prestadora de serviço.
17,2 A evitar o emprego de acessórios indevidos ê/ou desnêcessários nas avaliações, náo
podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer titulo.
17.3 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuÍzo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes dos
serviços prestados, constatáveis a qualquer momento resultante do processo avaliativo.
17.4 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os laudos, conforme
item 16 deste Edital.
17.5 Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para os serviços em
apreço, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;
17.6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das
obrigaçôes assumidas.
17.7 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá o prestador de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçóes pactuadas
entre as partes.
17.8 O prestador de serviços que possua sede fora do município de lmperatriz MA ou
municípios circunvizinhos vencedor deverá apresentar preposto na cidade de lmperatriz - ÍvlA, não
sendo obrigatórra a instalaçâo de filial, podendo ser representada por meio de pessoa competente.
17.9 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificaÇão da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.'
81 na Lei 8 666/93.
17.10 O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposte final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.
17 .11 Pagar lodas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros, mão-de-obra e todas
as despesas decorrentes da contrataçáo.
17.12 EÍetuar a imediata correçâo das deficiências âpontadas pela Contratante, com relação à
prestação dos serviços.
17.í3 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às leis trabalhistas,
previdenciánas e de segurança do trabalho de seus funcionários.
17.í4 Manter durante a execuÇão do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão exigidas nesse termo, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
í7.í5 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto.
í 7.'16 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
17.17 A Contratada
responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execuçâo do contrato.
17.18 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
17.19 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de
Educação ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

-
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17,20 A aÇão ou omrssão, total ou parcial da fiscalização de Contratante, não eximirá a Contratada
de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
17.2'l Os responsáveis pela prestação dos serviços receberão ficha cadastral individual dos alunos
devidamente preenchida com os dados pessoais respectivos.
18. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

í8.1

Efetuar o pagamento na forma do item 19 deste edital, após o recebimento definitivo dos
serviÇos e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias e as
demais disposições deste Edital;

1A.2 Verificar se a entrega dos serviços foi realizada com observaÇão às disposiçôes pertinentes
neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos serviços.
'18.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoÇão das medidas
convenientes a administração.

18.4 Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes neste Edital.
18.5 Notificar ao prestador, por escrito. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

19- PAGAMENTO
19.1 - O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado ao contratado, por meio de
transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos mesmos, com
apresentaÇão das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

í9.2. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELÂ UNICA MEDIANTE A PRESTAÇÃO

DOS

SERVIÇOS, à medida que for realizado o recebimento do mesmo.
'19.3. Para fazer jus ao pagamento, o prestador adjudicatário deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovÊção de sua adimplência com a Fazenda Municipal, Estadual e Fazenda Nacional
(Certidão Negafiva de Débito CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS), e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

-

19.4, A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigaçóes acima descritas ou de qualquer outra causa
que esta deu azo.
20- oA FtscALtzAÇAo Do coNTRATO

20.1 A fiscalização e acompanhamento

da execução do presente contrato serão fêitos pelos
servidores Francisco Magno Silva de Oliveira - Assessor da Secretaria Municipal de Educação de
lmperatriz - MA e pelo servidor Sandro do Nascimento Medeiros - Coordenador do Departamento
de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz - MA, especialmente
designadas, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou deíeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no
8.666, de 2'1 06.93.

20.2 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
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omissáo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

21- DO PREÇO

21.1

O valor estimado da prestação dos serviços conforme Sistema de Gerenciamento da Tabela
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS fora estipulado em R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), correspondentes a 4.000 consultas medicas em atenÇão especializada.
CODIGO

DESCRTÇAO

VALOR

03 01 01.007-2

Consulta Médica em Atenção Especializada

10,00

SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, l\Iedrcamentos e OPIVI do SUS

22. PENALIDADES

22.1 Pela inexecução total ou parcial deste rnstrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida.

| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalizaçáo, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para o atraso na prestação
do servrço, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidar pela continuidade
da multa ou pela rescisão , em razáo da inexecuçâo total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do íato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, náo abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatórto.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais -, entrega inferior a 50yo (cinquenta por cento)
do contratado, atraso superior ao pÍazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "4", ou os
serviços forem prestados fora das especificaçóes constantes do Termo de Referência e da proposta
da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua puniçáo ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos pre.1uízos resultantes e após decorrido o prazo da
sançáo aplicada com base no inciso anterior.
23

-

CRITERIOS DE REAJUSTE

23.1 - Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.

23,2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneraçáo, será efêtuâda a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o

a
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24 . VIGÊNCIA DO CONTRATO

24.1 O contrato terá vrgência até 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem de
serviÇo. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressôes de ate 25olo (vinte

-

e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei
Federal no 8.666/93.
25- DAS D|SPOSIÇOES GERATS

25.í. Após a declaraÇão do vencedor da licitaÇão, não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
25.2. No caso de interposição de rêcurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
25.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscrmos ou
supressóes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n'8.666/93.
25.4. A Prefeitura [Vlunicipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas, poderá
revogar a licitaÇão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
25.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial.
25.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, o
qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a
pertinência.
25.7. Decará do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
25.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.
25.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instruÇão do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
25.í0. Não serão considerados motivos para desclassiíicação simples omissões ou erros formais

da

proposta

ou da

documentação, desde que sejam irrelevantes

e

não prejudiquem

o

processamento da licitação e o entendrmento da proposta, e que não firam os direitos dos demais
licitantes.
25.í1. As normas disciplinadoras desta licitação 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/fornecimento.
25.12. Ém caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
25.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal. deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
25.í4. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
25.15. As decisôes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes, serão
publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser íeitas diretamente aos seus representantes.
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25.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o pruzo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
25.í7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
25.18 - O Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá revogar a
licitaÇão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na
lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
25.í 9 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
25.20 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.
25.21. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as
18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no
1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:
25.22. Por qualquer cidadâo, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
25.23. Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação.
25.24. A Comissão Permanente de LicitaÇão, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório
e no exercícro de sua função decisória, deliberará a respeito.
25.25 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
25.26. O Edital e seus anexos estarão dispo níveis no site www.imperatriz. ma.qov. br . ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos. 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis,
das 08h às 18h.

-

lmperatriz/MA, 28 de janeiro de 2019
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Daiane Pereira Gomes
Pregoeira
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ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)
de

de 2019

Prezados Senhores,

à

(empresa), com sede na cidade de

Rua

[,o-'inScritanocNPJ/MFsobonúmero-,neSteatorepresentadapor
R.G.n.o_,
abaixo
_, portador do CPF n.o _e

assinado propõê à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria Municipal de Educaçáo, os preÇos
infra discriminados para ContrataÇão de serviÇos médicos de avaliação fisica de alunos da rede
pública l\ilunicipal de ensino que irão participar dos jogos escolares 2018, conforme especificeçôes
constantes neste Termo de Referêncra., objeto do PREGÃO PRESENCIAL no 006/2019-CPL:

a)

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a
partir da data de sua abertura;

b)

Os serviços deverão ser prestados no ptazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis contados
a partir do recebimento da Ordem de Serviço. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá
sançóes previstas na Lêi 8.666/93 e suas alterações.

c)

Os serviços deverão ser realizados em locais designados pela contratada, compreendidos
nos bairros da Zona Urbana: Nova lmperatriz, Bacuri, Vilinha, Santa Rita, Vila Nova, Parque
das Palmeiras, e Centro; Zona Rural: Lagoa Verde, São Felix, lmbiral e Petrolina. Ficando
íacultada pela contratante alterar os locais descritos acima.

d) Preço Total por extenso R$....... .

(

.

..

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Nnã""'.

4L,

CPL

ESTAIX) DOMARANEÃO
PRET'EITT'RA MI]I\IICIPAL DE IMPERATRIiZ
SECRETARIA MUMCIPAL DE EI'UCAÇÃO

TERMO DE TTE ERÊNCIA

1

-

OBJETO

l.l

O Objeto deste T€rmo de Referência é a cont?úação de serviços médicos de

avaliação fisica de alunos da rede pública municipal de ensino que irão participar dos
jogos escolares 2019, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.

2

-

JUSflFICATÍVÂ

2.1

Os serviços objeto desta licitação são essenciais e útais a saúde dos alunos que
irão participar dos jogos escolares, com fins de propiciar a prevenção e a possibilidade
de participação dos alunos s€m que oconam riscos danosos à súde dos mesmos.

3-

Dos OBrETos, EspEc['rcÀÇÕEs

E

QuÀNTIDÀr]Es

3.1

O certame em apreço tem como objeto serviços médicos de avaliação fisica dos
alunos que participarão dos jogos escolares de Imperatriz - MA-

3.2

Dos serviços a serem prestados compreendem: aferição de pressão e frequência
cardiaca" aniílise das vias e aparelho respiratório, indicios de possível anemi4 lesões
musculares e outros quais sejam necessá,rio para a verificação da saude do atuno e a
conseqüente habilitação or não para participação nos jogos.

3.3

São estimados em 4.000 (quatro

4-MODALMADE
4.1 -

f

mil) avaliações fisicas.

TIPO DE LICTTAÇÁO

Modrlidade de Liciteçâo

Os produtos a serern adquiridos se enquaúam no conceito de "bens comuns"
esabelecido no art. lo, parágrafo único, da L 10.520102, coasiderando que suas
especificações são padronizad4 razão pela qual deveú ser realizada na modalidade
Pregão, nos termos do art. 3o, do Anexo I do Dec. 3.555/00.

4.2

-

Tipo de Licitet'o

Será adotado na licitação o criterio de julgamento com base no tipo menor preço

Urbano Santos, no I 657
rírvu rr im
z.tlt

-

I
Juçara, Imperàtriz-MÀ

-

CEP 65 .900-505

r - E-mail: semedimperatriz@gmail.com
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5

»r

MICRoEMpRESA

E

EMPRESA DE PEQUENo

5.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microem
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3o da Lei Complementar n.
12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4o deste artigo,
caso teúa interesse em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada,
apresentagão de documentação
deverá comprovar
atributo mediante
comprobatória;

a

tal

A

comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal, será assegurado prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação;

5.2

5.3 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempÍesÍs e empresas de pequeno porte.
5.4 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas no AMBITO LOCAL, até o limite de dez por cento do melhor preço
válido. No caso de empate ficto será concedida preferência as empresas Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ae ÂNtSttO LOCAL.

6 - DAS OBRTGAÇôES Do PRESTADoR DE

Srnvrços

6.1

A desfazer e refazer, prioritaria e exclusivamente, às suas custas e riscos, num
prazo de no miiximo de 01 (um) dia útil, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros,
falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa prestadora de serviço.

6.2

A evitar o emprego de acessórios indevidos e/ou desnecessários nas avaliações,
não podendo tal fato ser invocado parajustificar cobrança adicional, a qualquer título.

6.3

A responsabiliz.lÍ-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes dos serviços prestados, constatiíveis a qualquer momento
resultante do processo avaliativo.

6.4

Observar o prazo miíximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os
laudos, conforme item 07 deste Termo de Referência.

6.5

Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para os
serviços em apreço, nos termos do § l"; do art. 65 da Lei 8.666193;

6.6

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento

das obrigações assumidas.

6.7
Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial,
competente, não eximirá o prestador de total responsabilidade
das obrigações pactuadas entre as partes.

fiscalização do setor
uanto ao cum
ento

2
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6.8

O prestador de serviços que possua sede fora do município de Imperatriz - MA
ou municípios circunvizinhos vencedor deverá apresentar preposto na cidade de
Imperatriz - MA, não sendo obrigatória a instalação de filial, podendo ser representada
por meio de pessoa competente.

6.9 A assinatura do contrato por pessoa competente

deverá ser efetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificagão da Contratada, sob pena das
sanções previstas no aÍ.o 81 na Lei 8.666193.

6.10 O Contratado hca obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato

a

planilha de preços da proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante
vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

6.11

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, seguros, mão-deobra e todas as despesas decorrentes da contratação.

6.12 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com
relação à prestação dos serviços.
6.13

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes
trabalhistas, previdenciiírias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

às

leis

6.14 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo, apresentando
os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
6.15 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possâm
prejudicar a perfeita execução do objeto.
6.16

Proporcionar todas as facilidades necessiírias ao bom andamento da execução do
contrato.

6.17 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
6.18

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.

6.19 A

Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria
Municipal de Educação ou a terceiros, deconente de culpa ou dolo durante a execução
deste Contrato.

6.20

A ação ou omissão, total ou parcial da Íiscalização da Contratante, não eximirá

a

Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

6.21

os responsáveis pela prestação dos serviços receberão ficha cadastral individual
dos alunos devidamente preenchida com os dados pessoais respectivos.
7.0

-

PRAzos, LocAL DE ENTREGA, RECEBTMENTo E Acf,lrAÇ

Dos SERvtÇos

7.1

Os serviços deverão ser prestados no prazo máximo de at 15(
contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. A emp
q

3
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prazo sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

7.2

Os serviços deverão ser realizados em locais designados pela contr

compreendidos nos bainos da Zona Urbana: Nova Imperatriz, Bacuri, Viliúa, San
Rita, Vila Nova, Parque das Palmeiras, e Centro; Zona Rural: Lagoa Verde, São Feli x,
Imbiral e Petrolina. Ficando facultada pela contratante alterar os locais descritos acima.

7,3

A

empresa vencedora deve prestar os serviços conforme proposta apresentada,
especificações técnicas e niveis de desempeúo mínimos exigidos, conforme os horiírios
estabelecidos previamente pela contratante.
7

.4 O recebimento dos serviços se dará mediante a emissão do termo de

recebimento, após

a

confirmação por pessoa competente da contÍatada quanto a

prestação dos serviços.

7.5

O recebimento dos serviços não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os
mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência e editalícias,
para a expedição do Termo de Aceitação Provisório ou Definitivo, conforme o caso.

7.6

Os laudos de avaliação deverão ser entregues a contratada ao frnal de cada dia
devidamente preenchido.

8

- Onnrc,lçórs

DA CoNTRATANTE

8.1

Efetuar o pagamento na forma do item 09 deste termo, após o recebimento
definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais,
fiscais, previdenciiírias e as demais disposigões deste Termo de Referência;

8.2

Verificar se a entrega dos serviços foi realizada com observagão às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos serviços.

8.3

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para
a adoção das medidas convenientes a administração.

8.4

Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens,

aos requisitos minimos constantes neste Termo de Referência.

8.5

Notificar ao prestador, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessiirias;

9-

Do

Plclruexro

9.1

O pagamento pela prestação dos sewiços, será efetuado ao contratado, por meio
de transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos
mesmos, com apresentação das notas fiscais devidamente ce ficadas pelo Agente
Público competente.

9.2

O

pagamento deverá ser efetuado em pARCELA

ICA

A
§

I
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PRESTAÇÃ O DOS SERVIÇOS, à medida que for realizado o recebimento do mesmo.
Para fazerjus ao pagamento, o prcstador adjudicatário deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, Estadual e
Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de
Regularidade do FGTS), e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

9.3
9.4

A contratante não incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em face do
não cumprimento pela empresa fomecedora das obrigações acima descritas ou de
qualquer outra causa que esta deu azo.

l0

- Do PREÇo
10.1 O valor estimado da prestação dos serviços conforme Sistema

de Gerenciamento

da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS fora estipulado em R$
40.000,00 (quarenta mil reais), correspondentes a 4.000 consultas medicas em atenção
especializada-

CODIGO
VALOR
DESCzuÇÃO
03.01.01 .007-2
Consulta Médica em Atenção Especializada
10,00
SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos. Medicamentos e
OPM do SUS.
I

I-

DA PRoPosr,l on

Pnrço

11.1

Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
despesas com impostos, tÍrxas, seguros e demais encargos, de qualquer natueza, que se
façam indispensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os
abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

l2

-

DA FrscAl,rzAÇÃo Do CoNTRATo

l2.l

A fiscalização e acompaúamento da execução do presente contrato serão feitos
pelos servidores Francisco Magno Silva de Oliveira - Assessor da Secretaria Municipal
de Educação de Imperatriz - MA e pelo servidor Sandro do Nascimento Medeiros
Coordenador do DepaÍamento de Educação Física da Secretaria Municipal de
Educação de Imperatriz - MA, especialmente designadas, que anotaíão em registro
próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados na forma do A*igo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.

-

12.2 A fiscalização

de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.

13

- PENALIDADES

13.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CO

l
- Juçara, Imperatriz-MA - CEp 6
http://www.imoerahiz.ma.sov.br - E-mail: semedimperatri
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gamntida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da falta cometida:

I - advertência escrita:

quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato

ou, ainda, no cÍlso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

à

t\t

o

q7

. í:Pt

II - multas:
a) 0,03% (írês cenlésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atÍaso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá
decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razáo da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.

c) 5 % (cinco por cenío)

sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutengão das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.

d) 20 % (viníe por cenlo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de

recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizandose quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega
inferior a 50%t (cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de
trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das
especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

III
a

- suspensão Íemporária de participar em licitação e impedimento de contratar com
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.

DA RESCISÁO DO CONTRATO

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 daLei no. 8.666/93, de21106193.
14.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contÍatuais, especificações e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a im ssibilidade da conclusão
dos serviços ou fomecimento nos prazos estipulados;

c) a

paralisação

do

fomecimento, sem justa causa

e

prevla comunl

aoa

Administração;
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d) o

desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 daLei no. 8.666, de 21 de juúo de 1993;

f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;

-ú--..

1í"

á.\rfl

g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa

que

5

prejudique a execução do Contrato;

irt

razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Conlrato;

i)

j)

a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da
Lei no. 8.666, de 21 de juúo de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmenÍe imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

l) o

atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;

m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas nos projetos;

n) a ocorrência de caso forhrito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.

p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição conftatual, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique
a regular execução do contrato.

rs. DA HABTLITAÇÃO

15.1.

Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados dev rao

os

7

Rua Urbano Santos, no 1657

-

Juçara, Imperatriz*MA

-

CEP 65.900-5

http://www.imperatriz.ma.gov.br - E-mail: semedimperatriz@gmail

PREFEITURA DE

ERATRI

lrl

ri,

I -riFà
EM

documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 31 da Lei
8.666193.

n'

Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante
deveÍá apresentar:

15.2.

15.2.1. Atestado ou declaração de capacidade tecnica, expedido por órgão ou enti
da administração pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa

prestou, a contento, serviço compatível com o objeto da licitação.

15.2.2.5eú admitida, para atingimento dos quantitativos fixados,

a

soma

de

atestadose/ou certidões de acervos técnicos.

15.2.3,Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos
ainda em execugão.

16. DA DOrAÇÃO ORÇAMENTÁRrA

-

20.00 1. 1 2.36 1.0043.2132

Natureza: 3.3.90.39.99

-

Manutenção e Desenvolvimento da Escola

Outros Serviços de Terceiros

-

Pessoa Jurídica

Ficha:1337.

FONTE: 00r

-

RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

-

MDE.

17. CRITERIO DE REAJUSTE
17.1 * Os preços uniÍfios pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não
sofrerão recomposição de preços.
17.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea
"d" do Art. 65 da Lei n,'8.666193.

18 -

SUBCONTRATAÇÀO

I 8.

I

19

- VIGÊNCIA

- Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

DO CONTRATO

- O contrato terá vigência aÍé 31/12/2019, contados a partir do recebimento da
ordem de serviço, Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressões de até 250/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto no artigo 65, §1', da Lei Federal no 8.666193.
19.1
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20. DAS DISPOSIÇOES GERAIS
20.1 - O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência
aos licitantes mediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no
8.666t93).

20.2 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação
é o Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMEDiIMPERATRIZ-MA.

20.3

- Após a homologação da licitação, o

licitante vencedor será convocado para

assinatura do contrato.

Imperatriz-M4., l8 de dezembro de 2018

Fran clsc

gno
en

ilva de Oliveira
Financeiro

APROVADO

a

Em:

018

J osenr do J
Secretario u c al
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SIGTAP - Sistema de Gerênciamento da Tabela dê Procsdimentos, Medicamentos e OPM do SUS
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Usuáíio: publico

Procedimento
Procadimênto: 03.01.0'1.007-2 - CONSULTA MEDICA EM ATENçÃO ESPECIALIZADA

Grupo:
SuEcrupo:

m-

03 - Procadimsntos clínicos
01 - Consultas / Atendimentos / Acompanham6ntos

p

Forma d€ OrganizaÉo: 01 - consultas mádicas/oulros proÍissionais de nivêlsuperior

Compotáncia:

12n018

PL

lBHistórico de alteraÉes

Modalidadê de Atondimento

Ambulatorial

Compl€xidâde:

Módia Complexidade

Financiamento:

Média e Alta Complexidade (MAC)

I

SUUÍpo do Finsnciamento:
lnstrum€nto dê Rogistro:

BPA (Consolidado)

Sexo:

Ambos

8PA (lndividualizado)

Mádia d€ Permanància:
Tempo de Permanência:
Quântidadg Máxima:
ldade MÍnima:

0 mes€s

ldade Máxima:

130 anos

Pontos:
Atributos Complomêntrr6s:

Exige

CNS

Exige idade no BPA (Consolidado)

Valores
Serviço Ambulalorial

R$ 10,00

Totál Ambulatorial:

R$ 10,00

Serviço Hospitalar: R$ 0,00
Sêrviço ProÍissional; R$ 0,00
Total

Hospitalar:

R$ 0,00

,l

DsscÍição CID CBO Leito

Rêora I -R6nâSêS ' TUSS.
^ _. 1
(rndrcronádá
L
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PREGAO PRESENCIAL N". 006/2019.CPL - CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de_

de 2019.

Ao(A)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL

N' 006/2019-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela

Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.
é designado para representar nossa empresa na LicitaÇão acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificaçáo,
tomar ciência de decisôes, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,
desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos
inerentes ao certame

_,

v

Atenciosamente
.t i,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

Com firma reconhecida em cartório

E

,f
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PREGÃO PRESENCIAL N" 006/2019

-

CPL

ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

NO

t2019

-

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE
AVALIAÇÃO FÍSICA DE ALUNOS DA REDE
PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO OUE IRÃO
PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES 2019,

CONFORME ESPECIFICAÇÕES

E

QUANTITATIVOS ESCRITOS NO ANEXO I DESTE
TERMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICíPIO
EMPRESA
IMPERATRIZ
NA FORMAABAIXO.

DE

E

A

Ao(s)
do ano de 2019, de um lado, o MUNlciPlO DE IMPERATRIZ,
dias do mês de _
CNPJ/MF n.o 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.o 201 - Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/ÍVIF n.o
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

estabelecida

na

,
edoCPF/MFn'o-,dorâVantedenominadaSimpleSmentede

n.o

,

CNPJ/IVF

n.o

neste ato, representada pelo, Sr

v

portador do RG

CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.o
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição
na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato,
regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiÇôes seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a Contratação serviços médicos de avaliação física dos alunos que
participarão dos jogos escolares de Imperatriz - MA, que compreendem: aferição de pressão e
Íreqüência cardíaca, análise das vias e aparelho respiratório, indícios de possível anemia, lesôes
musculares e outros quais sejam necessário para a verificação da saúde do aluno e a conseqúente
habilitação ou não para participação nos jogos, conforme detalhamentos e condiÇôes constantes
deste Edital e seus anexos, e em conformidade com o Pregão Presencial n" 006/2019-CPL e seus
anexos, que independente de transcriÇão integram estê instrumento para todos os fins e efeitos
legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na íorma da
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçóes.

{
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CLÁUSULA SEGUNDA- DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA
l. Os serviÇos deverão ser prestados no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis contados a
partir do recebimento da Ordem de Serviço. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções
previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.
ll. A execução dos serviços será feita de forma parcelada, nas quentidades e local estabelecidos na
"Ordem de Serviços".
lll, Os serviços deverão ser realizados em locais designados pela contratada, compreendidos nos
bairros da Zona Urbana: Nova lmperatriz, Bacuri, Vilinha, Santa Rita, Vila Nova, Parque das
Palmeiras, e Centro; Zona Rural: Lagoa Verde, São Felix, lmbiral e Petrolina. Ficando facultada
pela contratante alterar os locais descritos acima.
lV. A empresa vencedora deve prestar os serviços conforme proposta apresentada, especificações
e níveis de desempenho mínimos exigidos, conforme os horários estabelecidos
previamente pela contratante.

técnicas

V. O recebimento dos serviços se dará mediante a emissão do termo de recebimento, após a
confirmaÇão por pessoa competente da contratada quanto a prestação dos serviços.

cLAUSULA TERCETRA

l.

-

PREÇO

O valor global desta contratação e de

R$_._,_

cLAUSULA QUARTA - DAS CONDTçOES DO PAGAMENTO
l. O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado ao contratado, por meio de
transferência eletrônica, em até 30 (trinta) dias úteis após a aceitação definitiva dos mesmos, com
apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

ll.

O pagamento deverá ser efetuado em PARCELA UNICA MEDIANTE A PRESTAÇÃO OOS
SERVIÇOS, à medida que for realizado o recebimento do mesmo.

lll.

Para Íazer jus ao pagamento, o prestador adjudicatário deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, Estadual e Fazenda Nacional
(Certidáo Negativa de Debito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS), e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

lV.

A contratante não incidira em mora quanto ao atraso do pagamento em íace do não
cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descntas ou de qualquer outra causa
que esta deu azo.
CLÁUSULA QUINTA - Do CRITÉRIo DE REAJUSTE
Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art.
65 da Lei n.o 8 666/93.

l.
ll.

cLÁusuLA sExrA - DA cLAsstFtcAÇÃo oRçAMENTÁRtA E EMpENHo
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos

(
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cLÁusuLA sÉflMA - DAS oBRrcAÇôes oo PRESTADoR

sERVtÇos
l. A desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no
máximo de 01 (um) dia útil, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições,
DE

decorrente de culpa da empresa prestadora de serviço.

ll.

A evitar o emprego de acessórios indevidos e/ou desnecessários nas avaliações, não
podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.

lll.

A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes dos
serviços prestados, constatáveis a qualquer momento resultante do processo avaliativo.
Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os laudos, conforme
item 07 deste Termo de Referência.
Aceitar os acréscimos e supressóes do valor inicialmente estimado para os serviços em
apreço, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;

lV.

V.

Vl.

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas.

Vll.

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaÇão do setor competente, não
eximirá o prestador de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaÇões pactuadas
entre as partes.

Vlll. O prestador de serviços que possua sede fora do município de lmperatriz -

MA ou
municípios crrcunvizinhos vencedor deverá apresentar preposto na cidade de lmperatriz - MA, não
sendo obrigatória a instalação de filial, podendo ser representada por meio de pessoa competente.

lX.

A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notiíicação da Contratada, sob pena das sanções previstas no ârt."
81 na Lei 8.666/93.
O Contratado fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de
preços da proposta Íinal ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de
recusa da assinatura do contrato.

X.

Xl.

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, Íibutos, seguros, mão-de-obra e todas
as despesas decorrentes da contratação.

Xll.

Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação à
prestação dos serviços.

Xlll.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes
previdenciárias e de segurança do trabalho de sêus funcionários.

às leis

trabalhistas,

XlV.

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.

XV.

Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçôes
inadequadas à execuçáo do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a peíeita
execução do objeto.

XVl.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuçáo do contrato.

XVll. A Contratada é

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.

ç
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XVlll. A rnadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistes, ftscais

e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

XlX.

A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de

EducaÇão ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.

XX.

A aÇão ou omissão, total ou parcial da Íiscalização da Contratante, não eximirá e Contretada
de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.

XXl.

Os responsáveis pela prestaÇáo dos serviços receberão ficha cadastral individual dos alunos
devidamente preenchida com os dados pessoais respectivos.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento na forma do item 09 deste termo, após o recebimento definitivo dos
serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaçóes legais, fiscais, previdenciárias e as
demais disposições deste Termo de ReÍerência;

I.

ll.

Verificar se a entrega dos serviços foi realizada com obsêrvaÇão às disposições pertinentes
neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
serviços.

lll.

As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do sêrvidor ou comissão de
recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a administração.

lV.

Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos
requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência.
V. Notificar ao prestador, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
I - advêrtência escrita: quando se tratar de

infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste conlrato ou, ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;

ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multâ ou pela rescisão, em razâo da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alineas.

c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatórro.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assrnatura do
contralo, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega tnferior a 50% (cinqüenta por cento)
do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os
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serviÇos forem prestados fora das especificações constantes do Têrmo de Referência e da proposta

da CONTRATADA.

lll - suspensão temporária de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitaÇão
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

\J'/

l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 2110ô193.

ll. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos:
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusâo dos serviços ou fornectmento
nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem.lusta causa e prévia comunrcaÇão à Administração;

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
frscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores,
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execuÇão, anotadas na forma do parágrafo primeiro do
artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de í993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o felecimento do contratado;

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;

\/

i) razões de intêresse público, de alta relevância e amplo conhecrmento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo Administrativo a que se refere o Contrato;

j) a supressão, por parte

da Administraçáo, dos serviços, acarretando modiÍicações do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no parágraÍo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.666, de 21 de
junho de 1993;

k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da AdministraÇão, por prazo superior a í20
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaÇâo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pêlas sucessivas
contratualmente imprevistas
desmobilizaçóes e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprrmento das obrigaçóes assumidas até que se.ia
normalizada a situação;

e

l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagâmentos devidos pela Administração decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situação;

e
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m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviço,
nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projêtos;

n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuçáo
do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) a subcontrataçâo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, que implique violação da Lei de Licitaçóes ou prejudique a regular execução do
contrato.

CLAÚSULA DECIMA PRIMEIRA. DA VIGÊNC|A DO CONTRATO

l. O contrato terá vigência até 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem de

serviÇo.

Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressôes de até 25o/o (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal
no 8.666/93.
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - AcREScIMOS oU SUPRESSÕES
l. O futuro contrato que advrr deste Termo de Referência, vigorará da data de sua assinatura por 12
meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos,
conforme disposiçóes do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alteraçóes posteriores, com redação dada
pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de
alé 25o/o (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei
Federal n' 8.666/93
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . SUBCONTRATAÇÃO

l. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato

cLÁusuLA DEcTMA QUARTA- DA FtscALtzAçÃo Do coNTRATo
l. A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato serão feitos pelos
servidores Francisco Magno Silva de Oliveira - Assessor da Secretaria Municipal de Educação de
lmperatriz - MA e pelo servidor Sandro do Nascimento Medeiros - Coordenador do Departamento
de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz - MA, especialmente
designadas, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no
8.666, de 2í.06.93.

ll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
Contrato.

{
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E, para Íirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,

o

é

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas
lmperatriz(MA),

_

de

de 2019.

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS
CPF/I\iIF

CPF/MF

f

rí

Ne

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MfINICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

I
CPL

PREGÃO PRESENCIAL N' 006/201 9.CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO rNC. V DO ART. 27 OALEt 8.666/93

DECLARAÇÃO

por
(Nome da Empresa)_,
inscrito no CNPJ no
portador
da
intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
,
DECLARA. para fins
Carteira de ldentidade no
e do CPF no
do disposto no inc. V do ar1. 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 dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÇão de aprendiz ( )

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

a
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO OE CIÊNCII E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABTLTTAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n' 006/2019-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos ciência
de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaraçáo é ferta sob as penas da Lei

lmperatriz(MA).

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

(

