AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020

1) Objeto: Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Especializados de Fisioterapia
domiciliar para pacientes acamados, consoante especificações e condições estabelecidas no Anexo I, que integra
o presente Edital.
2) Horário e Data de Abertura dos Envelopes: 09h00min do dia 09 de Setembro de 2020;
3) Local: no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta, localizado a Rua São José,
nº 730 – Centro São Miguel do Anta - MG
4) Tipo: Serviço
5) Informações: O edital e seus anexos estão à disposição na Rua São José, 730 – Centro, no Município
de São Miguel do Anta, Estado de Minas Gerais, maiores esclarecimentos no telefone (031) 3897-1310 ou
pelo e-mail licitacaoprefsma@gmail.com ou site oficial https://saomigueldoanta.mg.gov.br/, de segunda-feira a
sexta-feira, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min.

São Miguel do Anta- MG, 26 de Agosto de 2020.

Emerson Carlos de Miranda
Pregoeiro
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EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta por meio de seu Pregoeiro e respectiva equipe de
apoio, torna público que no dia 09 de Setembro de 2020, às 09h00min, na sala do Setor de Compras
da Prefeitura, localizada na Rua São José, nº 730 – Centro, no Município de São Miguel do Anta,
Estado de Minas Gerais, será realizada licitação na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR
SERVIÇO, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/00 e
suas alterações c/c o Decreto Estadual n° 24.649/03, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei
Federal nº 8.666/93, com suas alterações e demais exigências deste edital, bem como todas as demais
legislações aplicáveis. Telefone para contatos e esclarecimentos: (31) 3897-1310.
1. DO OBJETO
1.1. A presente Licitação tem por objeto a Contratação de Empresa de Prestação de Serviços
Especializados de Fisioterapia domiciliar para pacientes acamados, consoante especificação e condições
estabelecidas no Anexo I, que integra o presente Edital.
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e
seus anexos.
2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:
a) empresas que não atenderem às condições deste Edital;
b) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e municípios e
nas respectivas entidades da Administração Indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e
impedidas de contratar com os órgãos públicos.
c) empresas reunidas em consórcio e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
d) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores pertencentes à
Administração Pública do município.
3. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o
pedido junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA, cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre o requerimento no prazo de 24 horas.
3.1.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública do Pregão,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
3.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório.
4. DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1. É admitida a participação de empresas pelo correio desde que os envelopes disponham:
4.1.1. Endereço de remessa;
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4.1.2. Copia autenticada do Contrato Social, cópia autenticada de documento oficial de identidade do
representante legal e Declaração dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o
presente certame licitatório, conforme Modelo de Declaração constante no anexo próprio deste Edital.
Estes documentos deverão estar em envelope separado de qualquer dos envelopes exigidos no subitem
5.2.1. alíneas “a” e “b”.
4.1.3. Os envelopes de proposta e habilitação e o envelope de documentos exigidos no subitem 4.1.2
devem ser identificados e colocados em sobrecarta;
4.1.4. Os participantes que não observarem as exigências contidas no presente Edital, conforme previsão
legal do artigo 43, inciso II, da Lei 8666/93, serão considerados inabilitados a concorrem no certamente,
sob pena de devolução imediata de toda a documentação ao participante inabilitado.
4.2. O pregão presencial exige a presença de representante credenciado para a prática dos atos de lance,
negociação e recurso, sendo que a ausência implicará a decadência desses direitos.
4.3. É facultado ao licitante apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro por meio de um
representante devidamente munido de documentos que o determinem como mandatário a participar deste
procedimento licitatório.
4.4. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
4.5. Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
4.5.1. Documento oficial de identidade do representante;
4.5.2. Instrumento de mandato que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante.
4.5.3. Cópia autenticada do contrato social que comprove a autenticidade do documento referente ao item
acima.
4.5.4. Caso o representante seja sócio/gerente da empresa, deverá apresentar-se para credenciamento
acompanhado de cópia autenticada da última alteração do contrato social ou registro na junta comercial,
comprovando de que o mesmo poderá subscrever o mandato.
4.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento implicará nos
seguintes impedimentos:
a) ofertar lances verbais no presente certame;
b) manifestação motivada da intenção de interpor recurso antes do encerramento da sessão.
4.7. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado, desde que devidamente
justificado à Administração.
4.8. Não será admitida a participação de um mandatário para mais de uma empresa licitante.
4.9. Os documentos de credenciamento não deverão estar envelopados.
4.10. O pregoeiro receberá em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos as
propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação das licitantes, registrando em ata a
presença dos participantes, sendo permitida a remessa postal ou por empresa de encomenda expressa os
envelopes (propostas de preço e documentos de habilitação).
4.11. Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes das empresas
proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a documentação, será declarada a
abertura da sessão pública pelo pregoeiro, e não mais serão admitidos novos proponentes.
4.12. Após a entrega dos envelopes de proposta comercial não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
5. DA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇO E
HABILITAÇÃO
5.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos interessados ou seus representantes,
devidamente credenciados, em sessão pública, o Pregoeiro, que dirigirá os trabalhos, após abertura da
reunião, receberá os documentos abaixo relacionados, sendo registrados em ata os nomes dos licitantes:
5.1.1. Declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no subitem abaixo, dando ciência
de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme Modelo de
Declaração constante no Anexo III, próprio deste Edital;
Rua São José, nº 730 – Centro – São Miguel do Anta – CEP: 36.590-000 – Tel.: 31-3897-1221

5.1.2. Em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para Proposta de Preço (Envelope
nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2).
5.2. Aberta a sessão não mais serão admitidos novos licitantes.
5.2.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preço e Habilitação deverão ser entregues
separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o
número e objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e
"Documentos de Habilitação"), na forma das alíneas “a” e “b” a seguir:
a) envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preço:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
LICITANTE: ___________________________________
CNPJ: ________________________________________
ENVELOPE “1” (PROPOSTA DE PREÇO)
b) envelope contendo os Documentos de Habilitação:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO PRESENCIAL 015/2020
LICITANTE: ___________________________________
CNPJ:.________________________________________
ENVELOPE “2” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)
5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, publicação em órgão da
imprensa oficial ou pela comissão, sendo reservado a esta o direito de exigir a apresentação do original
para conferência.
5.4. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas
como forma de ilustração das Propostas de Preço.
5.5. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à Proposta de Preço e à Habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente.
5.6. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma
oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.7. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ - indicado nos documentos da Proposta
de Preço e da Habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente fornecer o
objeto da presente licitação.
5.8. A não-entrega da declaração exigida no subitem 5.1.1 deste Edital implicará o não-recebimento, por
parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e,
portanto, a não-aceitação da licitante no certame licitatório.
5.9. Após a apresentação da proposta, não mais caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6. DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “1”
6.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas em envelope fechado, identificado como
Envelope “1”.
6.2. A proposta para o item licitado deverá ser apresentada em uma via datilografada/digitada, com a
indicação do preço do item e respectiva marca, conforme exigências contidas nos anexos, com
indicação do prazo de garantia, em sendo o caso, devidamente datadas, rubricadas as suas folhas e
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assinada por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e deverá conter, além
de outras informações de livre disposição, o seguinte:
a) designação do número desta licitação;
b) conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contado da data de abertura, sendo que, na
falta de tal informação, será considerado proposto o prazo citado nesta alínea;
c) declaração, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que nos preços mantidos na proposta
escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos
os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer natureza que se
fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação; A Prefeitura Municipal de São Miguel do
Anta não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não considerados na
proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados;
6.3. Fica vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos
custos.
A participação na licitação importa em total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes proponentes às
condições deste edital.
Ficam vedadas:
a) a subcontratação total ou parcial do objeto pela contratada a outra empresa;
b) a cessão ou transferência total ou parcial do objeto do contrato.
7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “2”
7.1. As licitantes deverão apresentar no envelope “2”, os seguintes documentos:
7.1.1 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição
dos seus administradores.
7.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual.
7.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provada diretoria em
exercício.
7.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro no Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
7.1.5 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em
relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da licitante.
7.1.6 - Certidão negativa de débito municipal da sede do licitante.
7.1.7 - Certidão negativa de débito (CND – INSS)
7.1.8 - Certidão prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação de certidão negativa - CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho.
7.1.9 - Certidão de regularidade de situação (CRS-FGTS)
7.1.10 - Declaração para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, acrescido pela Lei
9.854/99, nos termos dos modelos anexos ao Decreto nº 4358 de 05/09/2002, o qual o representante legal
da empresa declara que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, sob pena de infringir a lei.
7.1.11 - Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e á dívida ativa da União.
7.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação, a licitante deverá
comprovar o seu enquadramento da seguinte forma:
a) no caso de microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve auferir, em cada
ano- calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, deve
auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e
igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais).
7.2.1 Caso a licitante queira se valer dos benefícios do tratamento diferenciado conferido à microempresa
ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar, separadamente de qualquer envelope e logo no início
do certame, declaração, sob as penas da lei, de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, sob
pena de não ser conferido à licitante o tratamento diferenciado, ainda que efetivamente seja microempresa
ou empresa de pequeno porte.
7.3 Assegura-se às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito desta licitação:
Rua São José, nº 730 – Centro – São Miguel do Anta – CEP: 36.590-000 – Tel.: 31-3897-1221

a) a apresentação de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal mesmo
que esta apresente alguma restrição;
b) o prazo de dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada
a vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso a
documentação de regularidade fiscal exigida nos editais contenha alguma restrição;
c) como critério de desempate, preferência de contratação, entendendo-se por empate aquelas situações
em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.4 A não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea “b” do item 7.3 implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.5 Para efeito do disposto na alínea “c” do item 7.3, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”
deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea “c”
do item 7.3, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
7.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos na alínea “c” do item 7.3, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7.7 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.3, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.8 O disposto nos itens 7.3 a 7.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.9 Nesta licitação, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão.
7.10 Os documentos acima enumerados poderão ser apresentados em originais ou cópias reprográficas
legíveis, devidamente autenticados em cartório ou pela comissão, sendo reservado a esta o direito de
exigir a apresentação do original para conferência, no ato da abertura da habilitação e a Certidão Negativa
de Débito (CND) e o CRS quando extraídos via internet, terão seu aceite condicionado mediante consulta
via internet no ato da abertura da habilitação.
7.11 A certidão que não declarar o prazo de validade será considerada apenas a que tiver sido emitida no
máximo até 90 (noventa) dias antes da data do protocolo do envelope.
8. DA SESSÃO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
8.1. No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das
propostas e da documentação de habilitação, devendo o representante legal ou seu procurador proceder
ao respectivo credenciamento, COMPROVANDO possuir os necessários poderes para formulação de
propostas verbais (lance) e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
8.2. Aberta a sessão, os representantes legais entregarão ao Pregoeiro declaração dando ciência de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme estabelece o inciso VII do art. 4°
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (conforme anexo próprio) e, em envelopes separados, a
proposta comercial e a documentação de habilitação.
8.3. O pregoeiro procederá com a abertura dos envelopes “1” contendo as propostas comerciais, que
deverão ser rubricadas pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e representantes presentes,
conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no edital, classificando as
propostas dos licitantes de menor preço e aquelas que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço para o objeto licitado.
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8.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas
no subitem acima, serão classificadas as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de três, para
que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas suas propostas escritas.
8.5. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes. Os lances verbais serão feitos para o total do item até o encerramento do julgamento deste.
8.6. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem
decrescente de valor.
8.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na exclusão da
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para
efeito de ordenação das propostas.
8.8. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, do valor total do item,
inferiores à proposta de menor preço, com redução mínima livre entre os lances;
8.9. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.10. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.11.Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de
habilitação do licitante que a tiver formulado, para cada item, para confirmação das suas condições
habilitatórias.
8.11.1. Na apreciação e no julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta ou vantagem
não prevista neste instrumento, nem serão permitidas ofertas de vantagens baseadas nas propostas das
demais licitantes, obrigando-se, no entanto, a prestar toda e qualquer atividade oferecida em sua proposta.
8.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
8.13. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
8.13.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou imponham condições;
b) Apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
d) Apresentarem cotações alternativas com propostas que contenham mais de uma opção de marca e/ou
valores por produto.
8.14. Nas situações previstas nos itens 8.9, 8.10 e 8.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor.
8.15. O(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de
48 horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita acompanhada de nova Planilha
de Preços, observando o disposto no item 6.2, em conformidade com o anexo deste Edital e de acordo
com o correspondente item adjudicado.
8.16. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
8.17. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta,
que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.
9. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
9.1. O resultado do julgamento será submetido à autoridade competente, para homologação.
9.2. Após a adjudicação e homologação do resultado do certame licitatório, o licitante vencedor será
convidado, mediante notificação por qualquer meio ou por via fax para o endereço constante na proposta,
a entregar o produto, no prazo estipulado, o que não poderá se dar em prazo superior a 15 dias corridos,
contados a partir da ciência do empenho.
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9.3. É facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA, quando o convocado não
comparecer no prazo estipulado no subitem anterior, ou, ainda, recusar-se, injustificadamente, a entregar e
cumprir com sua proposta vencedora, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital e na legislação vigente.
9.4. A aquisição pretendida deverá ser executada em estrita conformidade com as prescrições deste edital
e seus anexos, que são dele partes integrantes e inseparáveis.
10. DAS SANÇÕES
10.1. A licitante convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, que se recusar
injustificadamente a proceder à entrega, apresentar pendências junto aos cadastros da Administração
Pública, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a entrega, comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ficando ainda sujeita à multa de 5%
(cinco por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizado, sem prejuízo das demais
cominações legais.
10.2. Fica facultado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA, na hipótese de
descumprimento por parte da adjudicatária das obrigações assumidas, tal como, o não cumprimento do
prazo de entrega, aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta do licitante,
sendo que a multa poderá ser aplicada a cada novo período de 30 dias de atraso.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da contratação do objeto desta licitação correrá à conta das seguintes Dotações
Orçamentárias: 10 302 0010 2.043- 339039 – Ficha 206
12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 O pagamento pelos serviços será efetuado em até 05 (cinco) dias, após sua entrega e mediante
conferência e apresentação da Nota Fiscal.
12.2 No caso da existência de pendências fiscais, relativos à documentação exigida, o pagamento só será
efetuado mediante a regularização da documentação.
12.3 As Notas Fiscais de Faturamento que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu
vencimento ocorrerá 05 (cinco) dias após a data de sua apresentação válida.
12.4 Não é permitido fazer pagamento adiantado, em qualquer hipótese de acordo com a Lei.
13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1. O Serviço só será aceito depois das verificações pelo setor competente da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA, por meio de vistoria e termo de recebimento, sendo que a
empresa vencedora, deverá prestar os serviços solicitado, no prazo máximo de 48 horas contados
da emissão da Nota de Empenho.
13.2. A Prefeitura não cederá espaço publico para a realização do cursinho, devendo a empresa
vencedora ser responsável pela disposição de espaço próprio ou alugado que abrigue no mínimo 50
alunos.
14. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME
14.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de
ilegalidade, mediante despacho fundamentado.
14.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
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14.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.
15. DOS RECURSOS
15.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediatamente e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos autos.
15.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.3. A petição poderá ser feita na sessão, e, se oral, será reduzida a termo em ata.
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso
e adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
15.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor.
15.6. Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será notificado para entrega os
equipamentos no prazo definido neste edital.
16 – DOS FATORES SUPERVENIENTES
16.1 - A administração, observada a superveniência de fatores decorridos após a celebração do contrato poderá
estipular a correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a
variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou
superior a um ano.
16.2 - É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade
inferior a um ano.
16.3 - O reajuste de preços implicará na atualização do valor inicial em face de alterações mercadológicas
que repercutam no contrato (custo da execução e remuneração), sendo, que, a atualização do valor do
contrato, levará em conta a elevação do custo de produção de seu objeto, diante do curso normal da
economia.
16.4 – O reequilíbrio econômico financeiro se justifica na ocorrência, tão somente de fato imprevisível, ou
previsível, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi
contratado, e ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
(probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro) extraordinária e extracontratual.
16.5 – O reconhecimento da imprevisão, em face do princípio superior da continuidade do serviço, não
exonera o contratado do cumprimento do contrato, em razão da necessidade de continuação do serviço
público.
17. DOS CASOS OMISSOS
17.1 Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo Pregoeiro ou autoridade competente,
observados os preceitos de direito público e as disposições de Lei Federal n° 8.666/93.
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
18.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser:
a) Adiada a data da abertura desta licitação;
b) Alterada as condições do presente edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
18.3. Não se permitirá a qualquer dos licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de
propostas após a sua entrega.
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18.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante
a realização da sessão pública de Pregão.
18.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a
segurança da contratação.
18.6. Homologado e finalizado o procedimento licitatório, serão emitidas Notas de Empenho pelas
autarquias consorciadas relacionadas neste edital, de modo que a licitante vencedora deverá emitir notas
fiscais diretamente às autarquias, delas recebendo os valores respectivos.
18.7. Quanto aos textos, as declarações anexas a este edital são modelos exemplificativos,
exigindo-se expressamente, todavia, que o licitante se faça identificar corretamente nelas com sua
razão social, CNPJ e nome do representante legal quando proceder com a assinatura de cada uma
delas, sob pena de inabilitação expressa.

São Miguel do Anta- MG, 26 de Agosto de 200.

EMERSON CARLOS DE MIRANDA
Pregoeiro
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ANEXO I
DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO
EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020

OBJETO: Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Especializados de
Fisioterapia domiciliar para pacientes acamados.

Item

Quant.

Unid.

Descrição

01

10

Mês

Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Especializados
de Fisioterapia domiciliar para pacientes acamados

Observações:
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ANEXO II
PLANILHA DE PREÇO
EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020

PROPOSTA COMERCIAL
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT

1

Contratação de Empresa de Prestação
de
Serviços
Especializados
de
Fisioterapia domiciliar para pacientes
acamados

Mês

12

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL
VALOR POR EXTENSO:

II – DECLARAÇÕES
2.1 – A Proponente declara expressamente que nos preços ofertados, bem como nos lances que serão
feitos oportunamente, estão inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral
das obrigações decorrentes da licitação.
2.2 – Declara também a proponente sua submissão a todas as cláusulas e condições do Edital e dos
Anexos, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei Federal 10.520/2002 e alterações
posteriores.
2.3 – Declara, igualmente, que esta proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias nos termos do ato
convocatório.
Local e data

______________________
Carimbo e assinatura
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ANEXO III

DECLARAÇÃO
EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
________________________(Razão Social do LICITANTE), inscrita no CNPJ sob o nº
___________________, sediada na _____________________(endereço completo), declara, sob as penas
da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, consoante o que se
estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de
empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer
trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Local, ____ de ____________ de 2020.

___________________________________________
(razão social, CNPJ, nome e assinatura do declarante)

Item 7.1.10 do edital
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO
EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020

_______(Razão
Social
do
LICITANTE)____________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
________________________, sediada na _______(endereço completo), declara, sob as penas da Lei,
para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação constantes no presente edital.
Local ____ de ____________ de 2020

__________________________________________
(razão social, CNPJ, nome e assinatura do declarante)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue no ato do Credenciamento, sob as penas previstas no
edital.

Item 8.2 do edital
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ANEXO V
CARTA DE CREDENCIAMENTO
A Pregoeiro e Equipe de Apoio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGEUL DO ANTA/MG
Pela presente, credenciamos o (a) Sr(a) ___________ portador (a) da Cédula de Identidade
sob o nº _________ (SSP/____) e CPF sob o nº ____, a participar do procedimento licitatório, sob a
modalidade de PREGÃO nº 015/2020 instaurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
ANTA/MG.
Na qualidade de representante legal da empresa abaixo referida outorga-se ao (á) acima
credenciado (a), dentre outros poderes, o de FORMULAR LANCES, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição.
Local, ____ de ________ de 2020.

__________________________________________
(razão social, CNPJ, nome e assinatura do declarante, )
Este documento deverá ser entregue juntamente com uma via do contrato social, fora do envelope
e logo no início da sessão, assim que o solicitar o Pregoeiro, devendo ser devidamente assinado e
com reconhecimento de firma.
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EDITAL Nº 023/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2020
PROCESSO Nº 027/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020
ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (doze) MESES
Aos _____ dias do mês de _________________ de 2020, reuniram-se na Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta - MG, tendo
como Pregoeiro a Sr Emerson Carlos de Miranda, de acordo com a Portaria n.º 010/2020, doravante denominada ÓRGÃO
GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto Municipal n.º 256/2014, de 03 de janeiro de 2017,
e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de Preços
nº. 005/2019, cujo o resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de São Miguel do Anta, Senhor
Wagner Damião, RESOLVE registrar os preços para eventual Registro de Preços para serviços de Fisioterapia domiciliar para
pacientes acamados durante o ano de 2020, nas quantidades, termos e condições descritas no Anexo I do Edital, que passa a fazer parte
desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foram classificada em 1º lugar no certame acima
numerado, qual seja: _________________ R$.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Item Mês

Unid.
12

01

Serv.

Descrição

Empresa

Valor
Unitário/mês

Valor
Total/
Anual

Contratação de
Empresa de Prestação
de Serviços
Especializados de
Fisioterapia domiciliar
para pacientes
acamados

Valor Total:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação.
2.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de São Miguel do Anta não será obrigado a
adquirir o material referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo
através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.
3.1.2 – Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.1.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, quando os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
3.1.4 – A Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta, órgão gerenciador do SRP será responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos;
3.2 - O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o especificado nos Anexos, de acordo com a
respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 012/2020
3.3 - Para cada material de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 023/2020, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
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3.4 - O preço unitário a ser pago por serviço será o constante da proposta apresentada, no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS nº. 012/2020, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua publicação
4.2 – A vigência dos futuros contratos estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e a vigência do
crédito orçamentário.
4.3 – O fornecimento dos serviços será realizado pelo próprio fornecedor, conforme condições estabelecidas no Edital de Pregão Nº
023/2020.
4.4 – O objeto licitado deverá ser entregue parceladamente, e de forma imediata, em no máximo 05 dias úteis, após emissão da
ordem de fornecimento nos locais indicados pela Secretaria de saúde.
4.5 - Os serviços solicitados por outras Secretarias serão entregues parceladamente, em locais indicados pela Secretaria Requisitante e
de forma imediata, em no máximo 05 dias úteis após emissão da ordem de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
5.1 - A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato, da qual constará,
no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do serviço licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local
e prazo para entrega dos serviços.
5.2 - Convocação para assinatura do Contrato:
5.2.1 - Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto à(s) respectiva(s) concorrente(s)
vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar o Contrato;
5.3 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o contrato de fornecimento, a empresa obriga-se a vender os bens
registrados, conforme especificações e condições contidas no edital, em seus anexos e também na proposta apresentada;
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pela(s) empresa(s)
contratada, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
6.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome da Contratante, da qual
deverá constar o número desta licitação, acompanhado da liberação da Secretaria Requisitante;
6.3 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços e apresentação da nota fiscal na Unidade da
Contabilidade Geral.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
7.1 - A entrega do objeto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
7.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles
decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
7.3 - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à Licitante/Contratada são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste Pregão e no Contrato.
8.2 – Penalidades que poderão ser cominadas às licitantes:
I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente,
correspondente a:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto;
b) 2,0% (dois por cento) do valor da proposta, pela rescisão sem justo motivo, por parte da proponente vencedora;
c) O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 10,0% (dez por cento) do valor global
do Contrato. Caso aconteça, o MUNICÍPIO terá o direito de rescindir o Contrato mediante notificação.
II – Suspensão, de acordo com o art. 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2002, a licitante e/ou Contratada, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
suspenso do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Araquari, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, na hipótese de:
a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento ou assinar o contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;
b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de
habilitação;
c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento
administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrada em ata;
e) não manter a proposta após a homologação;
f) desistir de lance verbal realizado na fase de competição;
g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
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h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
i) fraudar a execução do contrato;
j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
8.3 – Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus
efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as
justificativas da licitante ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei nº 8.666/93.
8.4 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/Contratada.
8.5 – Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
8.6 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o Município de São Miguel do Anta poderá indicar o próximo fornecedor a ser
destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para a aplicação de penalidades;
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
9.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve
o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
9.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão
Gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.5 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas
do fornecedor convocado.
9.6 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
10.1- O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços:
b) não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
7c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) presentes razões de interesse público.
10.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.
10.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
10.4 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item nesta cláusula, será feita mediante publicação
em imprensa oficial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE
COMPRA
11.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/
Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Viçosa - MG, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo
nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.
São Miguel do Anta xx de xxxxxxxx de xxxx.
_______________________________________________
Pregoeiro: Emerson Carlos de Miranda
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De acordo:
Município de São Miguel do Anta
Wagner Damião
Prefeito Municipal
(Contratada)
(nome do representante)
(cargo/função)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO Nº_____/2020
Contratação de Empresa de Prestação de Serviços Especializados
de Fisioterapia domiciliar para pacientes acamados QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO
ANTA E A EMPRESA ---------------------------------, NA FORMA
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA, com sede na cidade de São Miguel, Minas
Gerais, inscritas no CNPJ/MF sob o nº 18.133.926/0001-10, doravante denominada CONTRATANTE,
neste ato representado pelo Sr. WAGNER DAMIÃO, brasileiro, casado, identidade nº _____________
SSP/MG e do CPF nº ________________, residente e domiciliado nesta cidade de São Miguel do Anta –
MG, de um lado, e de outro, a Empresa ____________________________________, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, com sede no (a) Av./Rua/Praça ______________, nº ____,
Bairro _______________, Cidade _______________/Estado _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° ____________________________________, neste ato representado (a) pelo (a) seu (ua) Sócio (a), Srº
(ª). ________________________________, natural ______________, estado civil ________________,
identidade _______________ - Órgão Expedidor ______ /___ e CPF ___________________, residente e
domiciliado no (a) Av./Rua/Praça ______________, nº ____, Bairro _______________, Cidade
_______________/Estado _____________, celebram o presente Contrato de acordo com Processo
Licitatório nº 027/2020, Pregão Presencial nº 015/2020, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto:
1 - O presente contrato tem por objetivo Contratação de Empresa de Prestação de Serviços
Especializados de Fisioterapia domiciliar para pacientes acamados. Conforme ANEXO I do Processo
Licitatório nº 027/2020, Pregão Presencial nº 015/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA - Das Condições
1- O pessoal empregado na execução dos serviços não terá qualquer vinculo empregatício com a
contratante, sendo de responsabilidade da contratada todos os encargos decorrentes das relações
trabalhistas.
2- A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a
manutenção do contrato.
3- O presente Contrato rege-se, especificamente, pela Lei no 8.666/93, pelos preceitos de direito público e
supletivamente pelos princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.
4- Fazem parte integrante do presente Contrato, como se transcrito fora, o constante do Processo
Licitatório no 027/2020, notadamente, as condições contidas no Edital de Licitação Pregão Presencial:
023/2020.
6- Constituem obrigações da CONTRATADA
a) Atender prontamente as solicitações feitas pela CONTRATANTE;
b) Arcar com todas as despesas referentes ao objeto deste contrato, mão de obra, manutenção,
locomoção, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas
e quaisquer outras que forem devidas, relativas a execução dos serviços ora contrato;

Rua São José, nº 730 – Centro – São Miguel do Anta – CEP: 36.590-000 – Tel.: 31-3897-1221

c). Aceitar que a sua inadimplência com referência aos encargos de que trata o item procedente, não
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato.
d) Executar serviços ora contratados com esmero e dentro da melhor técnica, responsabilizando-se por
quaisquer erros, falhas ou imperfeições que por ventura ocorram;
e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
seus serviços;
f). Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações solicitadas;
g) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se
obriga a atender, prontamente, mantendo um representante ou preposto com poderes para com a
CONTRATANTE;
h) No caso de recusa no atendimento de qualquer reclamação, independentemente de sanções cabíveis, o
Município poderá confiar a outrem a prestação dos serviços não executados, notificando brevemente à
CONTRATADA, descontando o seu custo de uma só vez, no primeiro pagamento subseqüente, sem que a
mesma possa impugnar seu valor
i) Manter, durante toda a execução do contrato as condições de regularidade junto ao FGTS, INSS, CNDT,
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos;
7- Constituem obrigações da CONTRATANTE:.
a) – efetuar o pagamento do valor, pactuado na cláusula terceira deste contrato;
b) – fiscalizar, por intermédio de pessoa designada pelo executivo, a forma da prestação dos serviços,
dando ciência ao contratado das irregularidades verificadas;
c) – impor, administrativas, as penalidades previstas neste contrato.
d) - fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, dirimir duvidas e orientá-la em todos os casos omissos
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Fiscalização
1- A contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,
bem como o acesso às fontes de informações que forem julgadas necessárias.
2- A Secretaria Municipal de Saúde decidirá, em primeira instância, as duvidas e questões surgidas na
execução dos serviços.
3- A decisão da Secretaria Municipal de Educação somente poderá ser modificada:
a) por ela própria, como prévio assentimento da autoridade que lhe for superior, mediante pedido de
consideração;
b) por autoridade que lhe for superior, ex-ofício ou mediante recurso da contrata;
c) em última instância pelo Prefeito Municipal
2- O prazo de recurso é 48(quarenta e oito) horas, salvo quando dirigido ao Prefeito Municipal, que é
de 05(cinco) dias úteis, contados do conhecimento do ato ou decisão.
3- As decisões, comunicações, ordens, recursos ou solicitações deverão se revestir, obrigatoriamente,
de forma escrita e obedecer às normas da contratante.
CLÁUSULA QUARTA - Do Prazo, do Preço e do Pagamento
1- A vigência do presente Contrato iniciar-se a partir da assinatura do contrato, e seu término previsto para
31 de dezembro de 2015, podendo ser prorrogado conforme o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, após
acordo entre as partes.
2- O presente Contrato tem o valor global de R$ ______(__________).
3- O pagamento será efetuado em de forma com vencimento até o dia 10 de cada mês, do mês
subseqüente ao serviço prestado, mediante apresentação de documentação fiscal Caso seja constatada
qualquer irregularidade, o pagamento poderá ser retido, até a normalização, sem que isso acarrete ônus
adicionais para a PREFEITURA (artigo 55, inciso XIII da Lei 8.666/93).
4- Não serão admitidos pagamentos antecipados.
5- Para aprovar o pagamento, a Secretaria Municipal de Saúde verificará a execução dos serviços por
parte da contratada, atestando se esta cumpriu fielmente as obrigações assumidas.
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6- O preço contratado só poderá ser reajustado mediante termo aditivo, índice do IGPM ou outro índice
que venha a substituí-lo por força de determinação governamental ou por acordo entre as partes. Incluem
todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas e constitui a única forma de remuneração da
Contratada pela execução dos serviços contratados.
7- Á Contratante reserva-se o direito de, em qualquer ocasião, rever o objeto do Contratado e nele fazer
alterações de que resulte, ou não correção de valor contratual, obedecido limite de que trata o art. 65, § 1º
da Lei 8.666/93, caso em que serão utilizados os preços constantes da proposta da Contratada.
8- Quando, na execução do objeto contratual, forem necessários serviços não previstos, mas que seja
compatível com implemento do objeto licitado, a Contratada levantará previamente o seu custo e submetelo a exame da Contratante que, se o aprovar, providenciará a autorização por escrito para que se proceda
à sua execução.
9- Serão reconhecidas como alteração das especificações dos serviços, apenas aquelas que forem
autorizadas expressamente pela contratante.
CLÁUSULA QUINTA – Da Dotação Orçamentária
1- As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 10 302 0010
2.043- 339039 – Ficha 206
CLÁUSULA SEXTA - Da Resolução e da Denúncia
1- O presente Contrato resolver-se-à, de pleno direito independentemente de aviso, interpelação ou
notificação judicial ou extrajudicial pelo descumprimento pela CONTRATADA de uma ou mais cláusulas ou
condições pactuadas, ou de dispositivo de lei ao mesmo aplicável.
2- A CONTRATANTE, por razões de interesse público, poderá a qualquer tempo, denunciar
unilateralmente o presente Contrato.
3- O exercício do direito de denúncia pela CONTRATANTE obrigará ao pagamento exclusivo dos serviços
efetivamente prestados pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Rescisão Contratual
1- A Contratante poderá considerar rescindido o presente contrato de pleno direito
independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial, sem que caiba à Contratada qualquer
direito, ressarcimento ou indenização, se esta:
a. Entrar em falência, dissolução ou insolvência. No caso de firma individual, por morte de seu titular
b. Paralisação total ou parcial dos serviços por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo
superior a 05 (cinco) dias interruptos, salvo por motivo de força maior plenamente justificável e
devidamente comprovado.
c. Infringir qualquer cláusula ou condições desse contrato.
d. Não satisfazer as exigências da contratante, com relação à boa qualidade dos serviços prestados.
e. Incorrer nos arts. 77, art. 80 da Lei 8.666/93, naquilo que couber.
f. Ceder ou transferir o presente contrato.
g. Se for observado pela Contratante que a Contratada está se conduzindo dolosamente.
h. Deixar de cumprir as determinações da fiscalização.
i. Deixar de atender as providências de sua responsabilidade.
j. Atrasar as justificativas quanto à paralisação dos serviços
1.1- O atraso na prestação dos serviços não ensejará a rescisão contratual, em casos excepcionais
considerados de forma maior, a critério da Contratante
1.2- A Contratante poderá, caso não queira usar o seu direito de rescisão, intervir nos serviços
contratados de maneira que melhor satisfaça os seus interesses, hipóteses em que a Contratada
pagará as despesas extras advindas na intervenção, bem como os prejuízos e danos que lhe acarretar.
CLÁUSULA OITAVA - Das penalidades
Caso a CONTRATADA não cumpra quaisquer das obrigações assumidas, ou fraude, por qualquer
meio, o presente Contrato, poderão ser aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, uma ou mais
das seguintes penalidades, a juízo da CONTRATANTE:
a) Advertência por escrito;
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b) 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, na falta da
prestação dos serviços;
c) 1% (hum por cento) sobre o valor dos serviços não realizados no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias.
d) 1% (hum por cento) sobre o valor da proposta no caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir
da execução do serviço;
e) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – As multas previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente
com as demais penalidades previstas neste instrumento.
CLÁUSULA NONA – Da Alteração do Contrato
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas.
Qualquer alteração deste Contrato só poderá ser efetuada mediante Termo Aditivo
CLÁUSULA DÉCIMA - Do Foro
O Foro do presente Contrato é o da cidade de Viçosa – MG, com renúncia expressa, de qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordados com tudo o que aqui foi expresso, firmam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que
produza os efeitos legais necessários.

São Miguel do Anta, ______ de ___________ de 2020.
_______________________________________
PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO ANTA
WAGNER DAMIÃO
CONTRATANTE
___________________
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1- ______________________________
Nome:
CPF:

2- ___________________________
Nome:
CPF:

Aprovo o presente contrato, quanto ao seu aspecto formal.
José Antônio Valentim
OAB/MG 117.568
Assessor Jurídico do Município
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