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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO Nº 193.899/2017
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2018
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL
Edital para a contratação de empresa para prestação
de serviços de limpeza e higienização dos postos de saúde.
O MUNICÍPIO DE ITAQUI, representado neste ato pelo Prefeito Jarbas da Silva Martini, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e
portador da Carteira de Identidade nº 7023879906, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço, com a finalidade de con-

tratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e higienização dos postos de saúde
no Município de Itaqui, cujas especificações e condições detalhadas encontram-se no Termo de Referência
(Anexo I). Regem a presente licitação a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, LC 123/2006
e LC 147/2014, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e o Processo Administrativo nº
193.899/2017, consonante condições e especificações estabelecidas no presente Edital. Serão recebidos os
envelopes de proposta e documentação no local, dia e hora abaixo aprazado:
Data: 22/06/2018
Credenciamento: 08:30 as 08:59
Lances: 09:00

Local: SALA DE LICITAÇÕES

1. OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviço de limpeza e higienização, conservação dos ambientes internos e externos(vidros, áreas e acessos) dos mobiliários e equipamentos
não especializados e o gerenciamento interno de resíduos sólidos, com o fornecimento de todos os
materiais de consumo e de todo equipamento necessário à execução do serviço a ser contratado,
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nos postos da rede de saúde municipal, conforme descrição contida nas especificações técnicas
(Anexo I).

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
2.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente
ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local, dia e horário informados
neste Edital.
2.2. Não poderão participar deste Pregão:
a) Os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas
estrangeiras que não funcionam no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar, con tratar ou foram punidas com suspensão pela Administração Pública.
b) Empresas que se encontrem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.
3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
3.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 8 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
----------------------------------------------------------------AO MUNICÍPIO DE ITAQUI
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018
ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)
4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:
4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à pregoeira, diretamente, por meio de seu re presentante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e creden ciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.
4.1.1. A identificação será realizada, conforme o caso, através da apresentação de documento de identidade,
contato social e Procuração.
4.1.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes.
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4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade
por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriga ções em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, em que
conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação
de amplos poderes para dar lance(s), impugnar, recorrer, renunciar, abdicar, concordar, enfim, todos os atos
necessários para bem atuar na sessão de licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento, este com a firma do outorgante reconhecida outorgado pelos representantes le gais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar acompanhado do
ato de investidura do outorgante (ex.: contrato social) como representante legal da empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a
carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
4.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, fora
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadra
como microempresa ou empresa de pequeno porte( ANEXO II – 1).
5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
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5.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas
presentes à sessão pública do pregão, a pregoeira, inicialmente, receberá os envelopes nº 01 – PROPOSTA e
02 – DOCUMENTAÇÃO.
5.2. Uma vez declarado encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a
participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais
atos do certame;
5.4. O pregoeiro poderá sanear, de ofício ou por provocação, erros que não afetem o certame e que possam ser facilmente identificados e supridos.

6 - PROPOSTA DE PREÇO:
6.1. A proposta,(ANEXO III), cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta)
dias, deverá ser apresentada em folhas rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) Proposta financeira, informando o valor mensal total para a execução do serviço, bem como o
valor unitário dos materiais que serão utilizados;
c) Informar quantos funcionários a empresa disponibilizará para a executar o serviço que trata este
certame;
d) O valor mensal do serviço deverá ser decomposto em planilha de custos e quantitativos unitários,
conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital;
e) indicação do PREPOSTO.
Observação¹: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no
máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em
eventual contratação.
Observação2: As propostas que não vierem acompanhadas da planilha de decomposição de custos, referente
ao valor da proposta, disposta no site da prefeitura serão DESCLASSIFICADAS.
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* Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital,
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório, porém, erros de natureza formal ou material poderão ser sanados na própria sessão pública.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1. Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus
incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93, bem como na Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº
4.728/2005, sendo que o critério de julgamento é o MENOR PREÇO MENSAL e levará em conta
o valor do serviço licitado.
7.2. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de valor mais
baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances,
verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.3. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as au toras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
7.4. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
7.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação
da ordem de oferta dos lances.
7.6. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.
7.6.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 segundos para apresentar nova proposta.
7.7. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste edital.
7.9. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da
licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.
7.10. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.
7.11. O encerramento da etapa competitiva de disputa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro,
ninguém mais cobrir o preço da melhor oferta.
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7.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pre goeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados
em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.
7.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedo ra a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com
as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.
7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.
7.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o re gistro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
7.16. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos
trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

8 – DA HABILITAÇÃO:
8.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE No
02, os seguintes documentos:
8.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02 (ANEXO II – 2).
8.1.2 Declaração de idoneidade (ANEXO II- 3)
8.2 – Habilitação Jurídica:
a) registro comercial no caso de empresa individual;
b) documento de constituição da empresa e/ou a última alteração consolidada, ou Declaração de empresário e, se for o caso; registro comercial no caso de empresa individual;
c) 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.
8.2.2.1. Todos os documentos deverão ser devidamente registrados nos órgãos competentes.
8.2.2.2. A licitante que venha a ser representada devera apresentar o documento que lhe confira
poderes com as firmas devidamente reconhecidas em cartório.
8.2.2.3. Caso o documento previsto no item 7.2.2.2 seja copia devera estar devidamente autenticado.
8.3 – Regularidade Fiscal:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal, inclusive contribuições previdenciárias na fora da
Portaria 358 do Ministério da Fazenda;
c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;
d) prova de regularidade relativa aos tributos Estaduais e Municipais, sendo a última do domicílio
ou sede da licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
8.4 – Regularidade Trabalhista:
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
8.5- - Qualificação Econômico – Financeira:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do número do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte
fórmula:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG
ILG = Ativo circulante + Realizável a longo prazo
__________________________________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC
ILC = Ativo circulante
____________
Passivo circulante
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL – ISG
ISG = Ativo total
________
Passivo circulante + exigível a longo prazo
Índices contábeis – situação – ILC, ILG e ISG
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* < (menor) que 1,00 = deficitária
* 1,00 a 1,35 = equilibrada
* > (maior) que 1,35 = satisfatória
→ Para endividamento total deve ser menor que 1,00.
ENDIVIDAMENTO TOTAL – ET
ET = Passivo circulante + exigível a longo prazo
_________________________________
patrimonio liquido
Observação: É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
a.1) Se o divisor do indicador grau de endividamento for igual a zero, considerar-se-á não atendida
a exigência do edital.
Observação: licitantes que utilizam a escrituração contábil digital - ECD e que aguardam a
autenticação do balanco patrimonial pela Junta Comercial poderão apresentar, em substituição ao registro, o protocolo de envio, no Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED, do
balanço a Receita Federal do Brasil.
8.1.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Apresentação de Alvará de autorização para funcionamento.
8.2 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.5,
que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 8.1.3, deste
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua re gularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
8.2.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o trans curso do respectivo prazo.
8.2.2 Ocorrendo a situação prevista no item 8.2, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro
fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a
comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.
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8.2.3 O benefício de que trata o item 8.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
8.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.2, implicará na inabilitação do li citante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item
15.1, alínea a, deste edital.
8.3. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo de 90 (no venta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope .

9- DA ADJUDICAÇÃO:
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço será de clarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as
ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o
pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir,
proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer
por parte da licitante.
9.4. Todos os documentos relativos ao credenciamento, propostas e habilitação dos participantes somente
será disponibilizada pelo pregoeiro aos interessados quando da declaração de vencedor do certame ou encerramento, caso tenha sido a mesma declarada frustrada/fracassada, momento em que será aberto prazo para
eventuais intenções de recursos.
9.5. Eventual exibição de documentos complementares, necessários para o exercício da atividade e/ou para
execução do objeto, será solicitada ao vencedor, em prazo a ser fixado pela Comissão.
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Eventual impugnação do edital deverá ser apresentada até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para
abertura das propostas.
10.2. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta
terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
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10.3.Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que to das as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista
imediata do processo.
10.4.O recurso deverá ser interposto dento do prazo previsto no item 10.2, respeitando o horário de expediente da Prefeitura (das 7:00 às 13:00 horas).
10.5. Sempre que for necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão pública para diligenciar, avaliar do cumentos ou analisar amostras, indicando, se for o caso, nova data e horário para retomada da sessão pública.
11 - DA ASSINATURA DO CONTRATO:
11.1- Homologado o procedimento licitatório, o Município convocará a licitante vencedora para assinar o
instrumento contratual. A mesma deverá firmar o compromisso sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.2 - A licitante vencedora terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato, contados da
data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, desde que solicitado por escrito durante o
seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
11.2.1 – O prazo estipulado no caput deste item poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da
Administração.
11.3 – A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato,
retornar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a
licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal 8.666/93.
11.4. No caso da recusa injustificada de assinar o instrumento contratual o proponente vencedor terá aplicada
a penalidade.
12 - DOS PRAZOS:
12.1 O serviço descrito no Termo de Referência (Anexo I) deverá ser iniciado no prazo máximo de cinco
dias após a assinatura do contrato.
12.3. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado por 60
meses a critério da Administração, mediante termo aditivo com justificativa fundamenta da Secretaria responsável e autorização do Poder Executivo.
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13 – DO PAGAMENTO:
13.1. O Pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada
pelo fiscal, gestor ou suplente do contrato.
13.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados do mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca, nos termos da
alínea “d”, II, do art. 65 da Lei 8666/93.
13.3 O preço ofertado será reajustado anualmente (12 meses da data da proposta) pelo IGP-M (índice Geral
de Preço do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.
13.4 Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01(um) ano de acordo com a Legislação
em vigor, salvo disposição ulterior em contrário na Legislação Federal.
13.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
13.6 Para o efetivo pagamento, as faturas/Notas Fiscais deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, com
seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como cópia GFIP com seus respectivos Relatórios (Protocolo de envio e RE);

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da dotação
orçamentária:
ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01-Fundo Municipal da Saúde - Próprio
Projeto / Atividade: 2059-Manutenção Secretaria Saúde - ASPS
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 2616
ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1094-Incentivo Estadual para atenção Básica
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3395
ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 2076-PAB – Saúde Mental
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Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3440
ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02-Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1195-PROG. ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3381

15- DAS PENALIDADES:
15.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 1ano e multa de 5% sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo
ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será consi derado como inexecução contratual: advertência e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
15.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
15.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação
do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Itaqui, Setor de Licitações sito na Rua Bento
Gonçalves nº 335 ou pelos telefones (55) 3433-2323, ramal 225, no horário compreendido entre as 7 e 13
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horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos
envelopes.
16.2 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do cer tame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil
ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
16.3 Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
16.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da autenticidade de
seus dados pela Administração.
16.5. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
16.6. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
16.7. As eventuais impugnações e ou recursos poderão ser encaminhados

via fax ou e-mail

(licita@itaqui.rs.gov.br), desde que os mesmos apresentem assinatura do representante legal da empresa.
Carimbo com o nº do CNPJ e sejam encaminhados dentro do prazo bem como respeitando o horário de ex pediente da Prefeitura (7:00 às 13:00 horas)

15.13. Fazem parte integrante deste edital os seguintes anexos: I – Termo de Referência; II-1. Modelo de Declaração para Micro e Pequenas empresas; 2. –Declaração de cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 3. Declaração de Idoneidade; III-Modelo de
Proposta; IV – Planilha de decomposição de custos; V - Minuta do Contrato.
15.14. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaqui para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e
do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Itaqui, 07 de junho 2018.
________________________________________
JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito
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O teor jurídico deste edital foi devidamente
examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em, 20.06.2016.
_______________________
Elise Piffero de Piffero
Assessora da Procuradoria
OAB/RS 87.428
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
SITE

ANEXO II – (site da Prefeitura Municipal de Itaqui)
1. Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
2. Modelo de Declaração para Micro e Pequenas empresas;
3. Declaração de idoneidade;

ANEXO III – Modelo de Proposta
Pregão Presencial nº 012/2018
À Pregoeira
A empresa .................................., com sede na Rua/Av. ....................................., inscrita
no CNPJ sob o nº .................................................., abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação no Pregão Presencial nº 012/2018, propõe a esse Município a prestação do
serviço de limpeza conforme descrição contida no ANEXO I do ato convocatório, disponibilizando
para tanto ____________ funcionários, no valor mensal de R$ ______, conforme planilha de decomposição DISPONÍVEL NO SITE.
O PREPOSTO da empresa é o Sr.(a)_______________________________________

Observação: Para elaboração da proposta observar o disposto no item 6 do ato convocatório
sob pena de desclassificação da mesma.
Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas à aquisição objeto do presente edital, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, sendo
válido o preço cotado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
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- Validade da proposta: 90 dias
- Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem
como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, materiais, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, lucro, despesas com entrega, embalagens, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre os materiais, objeto
desta licitação.
Data: _____________________
Assinatura: ________________
Nome do Representante Legal do Proponente: ___________________
Carimbo CNPJ da empresa

ANEXO V
Minuta de Contrato
Contrato nº _____/2018
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA REDE DE SAÚDE QUE FAZEM O MUNICÍPIO
DE ITAQUI E A EMPRESA__________________________

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO que
fazem de um lado o MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
CNPJ sob o nº. 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito a Rua Bento Gonçalves, nº. 335,
denominado neste ato como CONTRATANTE, representado pelo Prefeito JARBAS DA SILVA MARTINI, brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e
portador da Carteira de Identidade nº 7023879906 e, do outro lado a empresa _______________ inscrita no
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CNPJ

sob

o

nº.

______________________________,

com

sede

em

____________________________________, neste ato representada por seu representante Sr. (Qualificação
Completa) doravante denominada CONTRATADO, tendo em vista o

Processo Administrativo nº

193.899/2018, Pregão Presencial 012/2018, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4728/2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, perante as testemunhas nomeadas e firmadas, os quais firmam o
presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
1.1.a prestação de serviço de limpeza e higienização, conservação dos ambientes internos e externos(vidros, áreas e acessos) dos mobiliários e equipamentos não especializados e o gerenciamento
interno de resíduos sólidos, com o fornecimento de todos os materiais de consumo e de todo equipamento necessário à execução do serviço a ser contratado, nos postos da rede de saúde municipal,
conforme descrição contida nas especificações do TERMO DE REFERÊNCIA.

CLÁUSULA SEGUNDA:
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em contraprestação pelo serviço de que trata o
presente contrato, o valor mensal de R$ ............, já incluído os produtos e equipamentos necessários
à limpeza.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização do contrato será exercida, conforme declaração de fl. 28 do
Processo Administrativo nº 199.565/2017, por conta dos seguintes servidores: gestor – Isolaine Figueredo
Cardoso; fiscal- Cleane Silva Ferreira Cardoso e suplente _______________

CLÁUSULA TERCEIRA:
3.1. A empresa vencedora da licitação deverá iniciar as atividades em até cinco dias após a assinatura do contrato.
3.2. O futuro contrato terá validade até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado até o limite de 60 ( sessenta) meses a critério da Administração, através de termo aditivo.
3.3. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 3.1 e, em atendimento ao §1º do art. 28
da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o
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período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no
preâmbulo do Edital do Pregão Presencial nº 012/2018, o qual integra o presente contrato.
3.3.1. O índice aplicado será o IGP-M.
3.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reequilíbrio em
face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico
financeiro da avença.

CLÁUSULA QUARTA:
4.1. O Pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal, gestor ou suplente do contrato.
4.2 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da su perveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticados do mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avenca, nos termos da
alínea “d”, II, do art. 65 da Lei 8666/93.
4.3 O preço ofertado será reajustado anualmente (12 meses da data da proposta) pelo IGP-M (índice Geral de
Preço do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.
4.4 Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01(um) ano de acordo com a Legislação
em vigor, salvo disposição ulterior em contrário na Legislação Federal.
4.5 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior
liberação do documento fiscal para pagamento.
4.6 Para o efetivo pagamento, as faturas/Notas Fiscais deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço, com
seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como cópia GFIP com seus respectivos Relatórios (Protocolo de envio e RE);

4.7. Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a matéria.

CLÁUSULA QUINTA:
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5.1. Não será admitida subempreitada, aceitando a CONTRATADA todas as condições impostas
neste contrato e exigências do ato convocatório que também passam a integrar o presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA:
6.1. A CONTRATADA deverá recolher, a título de ISSQN, aos cofres do CONTRATANTE, o equivalente a alíquota conforme Lei Tributária local, do valor total do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA:
7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantida prévia defesa, aplicar à
CONTRATADA as penalidades devidamente previstas , nas seguintes hipóteses e dosimetria:
a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao re sultado: advertência;
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco) dias, após os quais será considerado
como inexecução contratual: advertência e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
c). Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
d). Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 2 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;
e)Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 anos e
multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
f) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
g) Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

h) As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
i) A detentora do contrato está obrigada a manter durante toda a execução contratual todas as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
j) Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
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l)A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão, conforme previsão do art. 77 da
Lei nº 8.666/93.
Parágrafo único O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das razões constantes do Art.
78, da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA:
8.1. A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante do CONTRATANTE que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, sem que isso
importe na redução da responsabilidade da CONTRATADA pela boa execução do contrato.
8.1.1. O preposto da empresa, para o acompanhamento do serviço descrito na Cláusula Primeira,
será o Sr. _______________________, sendo que a este compete a fiscalização contratual e o
acompanhamento dos serviços diários, e a apresentação dos documentos necessários para a efetivação do pagamento.
8.2. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização dos serviços, reservando-se o direito de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios, devendo a CONTRATADA corrigir as eventuais falhas, imediatamente.
CLÁUSULA NONA:
9.1. As despesas decorrentes do presente contrato ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01-Fundo Municipal da Saúde - Próprio
Projeto / Atividade: 2059-Manutenção Secretaria Saúde - ASPS
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 2616
ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1094-Incentivo Estadual para atenção Básica
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3395
ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02- Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 2076-PAB – Saúde Mental
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3440
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ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 02-Fundo Municipal de Saúde - Vinculado
Projeto / Atividade: 1195-PROG. ACESSO E QUALIDADE ATENÇÃO
Rubrica / Código: 3339039000000- Outros serviços de Terceiros PJ.
Cód. Reduzido: 3381

Cláusula Décima:
10.1. O presente contrato se vincula ao Edital Pregão Presencial nº 012/2018 e a proposta da empesa CONTRATADA.

Cláusula Décima Primeira:
12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Itaqui como o competente para a solução de quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemu nhas instrumentárias.

Itaqui, ______de _________ de 2018.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito
______________________________________________
Contratada
TESTEMUNHAS:
…………………………………
CPF Nº
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…………………………………
CPF Nº

