
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO 

Praça Alzira Moraes Prata, n° 66, Tabuleiro - MG, 36165-000  

Tel.: (32) 3253-1235/1117 

e-mail: licitacao@tabuleiro.mg.gov.br 

 1 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 027/2016 

 

Modalidade: Pregão com Procedimento Presencial  
Tipo: Menor Preço 
Forma de julgamento: Menor Preço por Item  
Objeto: Sessões de fisioterapia para paciente do SUS, incluindo aparelho, 
equipamentos e material de consumo 

 
 

PREÂMBULO 
 
 

A Pregoeira do Município de TABULEIRO/MG, torna público, para o conhecimento de 

quantos possam interessar que receberá até às 14:00 horas do dia 20/06/2016 em sua 

sede, na Praça Alzira Moraes Prata, n° 66, Tabuleiro - MG, 36165-000, os envelopes com a 

documentação e propostas dos interessados referentes ao Processo Licitatório 042/2016 

na modalidade “PREGÃO COM PROCEDIMENTO PRESENCIAL” com julgamento do tipo 

MENOR PREÇO, para sessões de fisioterapia para pacientes do SUS.  

  

OBJETO Sessões de fisioterapia para pacientes do SUS 

MODALIDADE Pregão com procedimento presencial 

TIPO Menor preço 

FORMA DE JULGAMENTO Menor preço unitário 

 

 Tanto a licitação quanto a execução do objeto estão subordinados à seguinte legislação 

 Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002  

 Lei Federal 8.666/93 de 21 de junho de 1993, subsidiariamente 

 Lei Complementar 123 de dezembro de 2006 

 Lei Complementar 147 de agosto de 2014 

        

 Os trabalhos serão conduzidos pela seguinte equipe: 

 Ato de designação Portaria n.º 052/2016 
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 Pregoeiro(a)/presidente Glenda Silveira Corrêa 

 

Equipe de apoio 

Julimar Campos Sobrinho 

 Valéria Cristina Santos Vieira 

        

 A entidade promotora desta licitação está localizada no seguinte endereço: 

        

 Logradouro e número Praça Alzira Moraes Prata, 66 

 Bairro Centro 

 Município Tabuleiro 

 Estado Estado de Minas Gerais 

 CEP 36.165-000 

 CNPJ 17.744.798/0001-89 

 Telefone (32) 3253 – 1235/1117 

 Órgão requisitante Secretaria Municipal de Saúde 

 
Horário de funcionamento para 

atendimento externo 
Das 13:00 às 17:00 horas 

        

 
O Credenciamento dos representantes e a entrega dos envelopes com as Propostas e os 
Documentos para habilitação será realizado, no seguinte local e horário: 

 Dependência Sala de licitações da prefeitura 

 Endereço Praça Alzira de Moraes Prata, 66 

 Data 20 de Junho de 2016 

 Horário 14:00 (quatorze) horas 
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 1 – DAS CONDIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - Os trabalhos serão iniciados com o credenciamento das empresas e representantes 
e, logo em seguida, será efetivada o recebimento e abertura dos envelopes número 1 
com a Proposta Comercial e recebimento do envelope número 2 com os Documentos de 
habilitação que ficará sob a guarda da pregoeira. 

 

1.2 – O município esclarece que os servidores indicados para conduzir a licitação poderão 
determinar a interrupção da sessão por períodos determinados. Também, não estando 
concluída a licitação até o término do horário de expediente externo da prefeitura, 
poderão, também, determinar a suspensão da sessão com continuidade nos dias úteis 
imediatos em horários a serem fixados. 

 

1.3 – O Edital e os respectivos anexos poderão ser examinados e adquiridos 
gratuitamente, nos dias de expedientes na Prefeitura Municipal de Tabuleiro, no horário 
de 13:00h às 17:00h, por quaisquer interessados, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço acima indicado. 

 

1.4 – O aviso, contendo o resumo deste instrumento convocatório estará disponibilizado 
no quadro de publicações oficiais do Município, no qual permanecerá afixado até a data 
da reunião inaugural do certame. 

2 – DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1 - Trata-se da realização de sessões de fisioterapia destinadas aos pacientes do SUS de 

Tabuleiro/Minas Gerais. 

2.2 - O regime de execução será o de empreitada por preço unitário. 

2.3 – A execução do objeto será realizada de acordo com especificações e detalhamento 

constante do anexo 1 que, como projeto básico integra este edital. 

2.4 - A contratada deverá compatibilizar a execução do trabalho com as normas e 

procedimentos de preservação ambiental municipal, estadual e federal, conforme o caso. 

2.5 - A contratada deverá atender, a todas as normas legais e regulamentares de medicina, 

higiene e segurança do trabalho. 

3 – DAS DEFINIÇÕES 
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3.1 – Adotar-se-á, neste instrumento, e em toda a documentação a ele associada as 

seguintes definições: 

MUNICÍPIO, PREFEITURA OU ÓRGÃO GESTOR: Entidade que promove a presente 

licitação. 

PROPONENTE, LICITANTE OU CONCORRENTE: Pessoa Natural ou Jurídica de Direito 

Público ou Privado que se habilite ao processo licitatório, na forma exigida no presente 

Edital. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Comissão designada na forma da Lei, 

receber, analisar documentos de habilitação e julgar as propostas apresentadas. 

CONTRATANTE: Município de Tabuleiro, signatário do instrumento contratual para 

execução do objeto. 

CONTRATADA: Empresa que executará o objeto licitado e a ela adjudicado, na forma do 

instrumento contratual, firmado com a Administração Pública, do município de Tabuleiro. 

ADMINISTRAÇÃO: Todos os órgãos, entidades ou unidades do Município. 

PARTES: Contratante, Contratado usuário 

FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os serviços 

contratados para a execução do objeto. 

PREPOSTO: Funcionário da contratada indicado para os contatos com a fiscalização 

ORDENADOR DE DESPESAS: Prefeito Municipal 

USUÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que utiliza o serviço público. 

PARTES: Contratante, contratado e Usuário. 

FISCALIZAÇÃO: Órgão do Município com a incumbência de fiscalizar os serviços contratados 

com a cooperação dos usuários. 

4 – DO PRAZO 
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4.1 - O prazo máximo para execução será de aproximadamente 6 meses contados a partir 
da emissão da respectiva Nota de empenho.  

5 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DA ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 - A execução do objeto atenderá, no que couber, a toda a legislação federal, estadual e 
municipal, sendo que a ausência de previsão destas não elidirá a responsabilidade das 
partes em cumpri-las.  

5.2 - A fiscalização será realizada por funcionário especialmente designado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição. 

5.3 - O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração para representá-lo na 
execução do contrato. 

5.4 - A fiscalização deverá comunicar quaisquer ocorrências verificadas e/ou denunciadas 
que frustrem as especificações estabelecidas pelos órgãos oficiais e as condições 
estabelecidas no presente Edital. 

5.5 - Qualquer entendimento entre a fiscalização e o contratado será expressa e não serão 
considerados, para qualquer efeito, alegações fundadas em ordens ou declarações verbais. 

5.6 - A fiscalização será exercida no interesse do Município e não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade exclusiva do contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, os quais, se verificadas, não implicarão em co-responsabilidade do 
Município ou de seus prepostos. 

6 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 - Poderão participar da presente licitação, instaurada na modalidade de pregão, 
quaisquer interessadas, pessoas jurídicas, legalmente constituídas, que na fase de 
habilitação comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos para 
execução do objeto.  

6.2 - Não poderão participar do presente certame as empresas que se enquadrem em 
qualquer dos seguintes casos: 

 Em quaisquer das hipóteses relacionadas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

 Sob processo de falência, concurso de credores, dissolução ou em liquidação; 

 Declarada inidônea, em atraso ou inadimplente com o Município sede da empresa; 

 Em regime de consórcio; 

 Impedidas de licitar e/ou transacionar com a Administração Pública ou qualquer de 
suas entidades, direta ou indireta; 
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 Que tiver em seu quadro social ou de pessoal, servidor ou dirigente da Administração 
Direta ou indireta do Município de Tabuleiro; 

 Suspensa de licitar ou declarada inidônea pela Administração Pública. 

7- DO CREDENCIAMENTO 

7.1 - O licitante poderá comparecer à reunião inicial do certame representada por um dos 
membros de seu grupo societário ou por procuradores conforme modelo do ANEXO 7  
munidos dos necessários poderes de representação ou, ainda, pelo Termo de 
Credenciamento conforme Modelo anexo 3 – termo de credenciamento deste edital; 

7.2 - A procuração do representante legal da empresa ou o Termo de Credenciamento será 
apresentada diretamente á Pregoeira no início da sessão, quando convocada; 

7.3 - Iniciada a Sessão e antes da abertura dos envelopes com a proposta, a Pregoeira 
identificará os representantes presentes devidamente credenciados pelos licitantes através 
do Termo de Credenciamento conforme anexo 3 – termo de credenciamento, da Procuração 
ou do Contrato Social do licitante juntamente com cópia dos documentos de identidade e 
CPF dos representantes indicados; 

7.4 - Não serão credenciados os representantes que não apresentarem os documentos 
necessários à sua identificação ou que não demonstre esta condição; 

7.5 - As pessoas que se apresentarem como representantes e, por qualquer motivo 
deixarem de apresentar os documentos necessários ao seu credenciamento, poderão 
presenciar os trabalhos e permanecer na reunião, contudo, não representará a empresa que 
concorrerá apenas com o lance inicial, constante do envelope 1; 

7.6 - A procuração deverá ser impressa preferencialmente em papel timbrado da empresa, 
na forma do anexo 7 – modelo de procuração deste instrumento, devendo ser conferidos ao 
credenciado amplos poderes, inclusive para efetuar lances renunciar ao direito de recorrer. 

7.7 – SÃO DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CREDENCIAMENTO DOS 
REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS: 

Termo de credenciamento ou procuração conforme ANEXOS 3 ou 7; 

Original ou cópia autenticada do documento de constituição da empresa; 

Documento de identidade do representante; 

CPF do representante; 

Declaração de que o licitante cumpre os requisitos de habilitação para participar do certame, 
conforme anexo 10 – declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;  

Em se tratando de Micro Empresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP) que 
desejarem usufruir das prerrogativas definidas nas Leis Complementares 123/2006 e 
147/2014 para desempate de propostas, conforme regulado neste edital, deverão declarar 
esta condição no momento do credenciamento através da declaração constante no anexo 4 
– declaração de que o licitante detém a condição de ME e EPP; 
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7.8 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados, sendo que a ausência do representante legal da licitante no decurso da 
sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer direito atribuído aos licitantes. 

7.9 - Encerrado a fase de credenciamento pelo(a) Pregoeiro(a), e abertos os envelopes nº 1 
com as propostas não serão admitidos credenciamentos de eventuais representantes 
retardatários. 

7.10 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo 
que cada um deles poderá representar apenas um licitante. 

7.11 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
licitante, sob pena de exclusão sumária das representadas. 

7.12 - As licitantes cujos representantes não estejam presentes durante o período 
determinado para o credenciamento não serão credenciados. Nesta hipótese o licitante 
participará da licitação com o lance inicial contido no envelope 1, mas não poderá oferecer 
lances, ficando impedida, também de declarar a intenção de interpor recurso, ou mesmo de 
renunciar a esse direito. 

7.13 - Ultrapassada a fase de credenciamento, qualquer licitante poderá ser descredenciado 
devido a fato superveniente ou só conhecido apos o início da sessão. 

8 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

8.1 - A entrega dos envelopes 1 e 2 com a proposta e documentação poderá ser efetuada 
por uma das seguintes formas:  

a) pelo representante legal do licitante, 

b) por procurador munido do respectivo mandado, 

c) por mensageiro ou empresas de transporte de encomendas 

8.2 - Se a entrega for efetuada pelo representante legal do licitante, assim considerado 
aquele que nos atos de constituição da empresa está qualificado como tal, este deverá 
apresentar à Comissão de Licitação, para exame, no ato da entrega, documentos de 
identidade. 

8.3 - No caso de procuração, os nomeados deverão apresentar à Comissão de Licitação, a 
procuração com firma reconhecida em Cartório, que os credencie como representante do 
proponente, conforme modelo do Anexo 7- modelo de procuração. Os outorgados deverão 
apresentar, também, seus documentos pessoais e os atos de constituição da empresa 
demonstrando que o outorgante tem poderes para outorgar a procuração. 

8.4 - A representação do licitante junto à Comissão de Licitação e em todos os atos do 
processo licitatório somente poderá ser exercida pelo representante legal, especificado no 
documento de constituição da empresa, ou por procuradores, através de instrumento 
próprio. 
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8.5 - Na hipótese prevista na alínea c referente a entrega dos envelopes por mensageiro ou 
empresas de transporte de encomendas, o portador da proposta poderá assistir à sessão 
pública, porém, por lhe faltar qualificação, não poderá se manifestar em nome do licitante.  

8.6 - Falhas, irregularidade, ou falta de documentação dos representantes dos licitantes não 
impedirão a participação destas no certame. No entanto, a pessoa inabilitada como 
representante, não poderá se manifestar ou praticar atos em nome da licitante durante a 
sessão, embora esteja garantido o direito de assisti-la.  

9- DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

9.1 - Ao preparar sua proposta, o licitante deverá observar todos os custos que irão onerá-lo 
considerando as obrigações que irá assumir conforme detalhado no modelo de proposta do 
Anexo 8 – modelo de proposta.  

Assim, toda a despesa com produção, comercialização, mão de obra, salários, inclusive leis 
sociais e trabalhistas, alimentação, alojamento, materiais, transportes, estacionamentos, 
ferramentas, equipamentos, uniformes, EPI, combustíveis, lubrificantes, lavagem, 
manutenção, impostos, taxas, seguros obrigatórios ou facultativos, multas, serviços dos 
concessionários públicos de água, energia, telefone, limpeza urbana ou ainda quaisquer 
outras despesas necessárias para a completa e total realização do objeto na forma 
especificada no presente instrumento e no respectivo projeto básico. Inclui ainda, parcelas 
referente às administrações central e local e ao LDI – Lucro e despesas indiretas Deve 
considerar, também, o valor que irá ofertar como remuneração pelo pagamento da outorga.   

9.2 - A proposta será apresentada em uma única via, conforme modelo do Anexo 8, 
preferencialmente datilografada ou digitada em linguagem clara, sem rasuras, emendas, 
entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada, com todas as suas páginas rubricadas, 
contendo, no mínimo as seguintes informações: 

a) Os preços unitários; será colocada no envelope proposta 

b) Valor total de cada item; 

e) Validade da proposta mínimo de 60 dias;  

O modelo de proposta devidamente preenchida 

9.3 - Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 

9.4 – Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação 
para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.  

9.5 - O licitante, antes de apresentar seus preços, deverá examinar e estudar 
cuidadosamente todos os documentos da licitação, estar ciente e concordar com todas as 
cláusulas estabelecidas no edital, ao qual se submeterá integralmente e irretratavelmente. 

9.6 - Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros, e, entre os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados os 
últimos. 
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9.7 - O preço da proposta deverá incluir todos os custos e despesas necessárias ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos; tais como: tributos incidentes, 
seguros, embalagens, frete e outros necessários até a entrega dos produtos na sede da 
Secretaria de Saúde na cidade de tabuleiro/MG. 

9.8 - A proposta deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

9.9 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidade, ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento. 

9.10 - A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

9.11 - A proposta deverá ser apresentada em envelope opaco, lacrado ou fechado com o 
título: 

Razão Social da Licitante 
CNPJ 

Licitação nº 027/2016 
PROPOSTA COMERCIAL 

LANCE INICIAL 
 

10 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA A FASE COMPETITIVA 

10.1 - Inicialmente será verificada pelo pregoeiro e equipe de apoio se as propostas contém 
todas as informações solicitadas, e se atenderam as demais condições do edital e, ainda, se 
os produtos ofertados pelos licitantes estão de acordo com as especificações do edital, 
desclassificando as propostas que não atenderem as especificações. 

10.2 - Somente participação da fase de lances verbais as autoras das propostas escrita que 
atenderem às condições deste Edital e de seus Anexos e cujos representantes estejam 
presentes quando convocados pelo pregoeiro a efetuarem os lances. 

10.3 - Abertos os envelopes nº 1 com as propostas comerciais, o pregoeiro e equipe de 
apoio verificarão se as mesmas atenderam às especificações do edital, desclassificando as 
propostas que não atenderem. 

10.4 – Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não previstas 
neste instrumento.  

10.5 - Em hipótese alguma, após a entrega da proposta comercial contendo o lance inicial, 
serão admitidas retificações, cancelamento ou alterações de valores, ou ainda, modificação 
nas condições estipuladas neste instrumento ou nas propostas dos concorrentes.  

10.6 - A Comissão examinará as propostas apresentadas desclassificando as que: 

a) Deixarem de apresentar todos os documentos solicitados; 
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b) Oferecerem objetos com especificações em desacordo com o instrumento convocatório; 

c) Oferecerem condições de pagamento de forma diferente do previsto no instrumento 
convocatório; 

d) Condicionem sua oferta de preços ou quaisquer outras condições não previstas neste 
Edital; 

e) Apresentarem preços com mais de 2 (duas) casas decimais; 

f) Se refiram simplesmente a acréscimo sobre outras ofertas apresentadas; 

g) Contenham divergência de números, dados ou valores; 

h) Contenham ressalvas, rasuras, emendas ou entrelinhas; 

i) Forem ilegíveis; 

j) Contenham limitações, omissões, alterações, adições ou correções; 

k) Apresentadas sem assinatura do interessado ou de seu representante legal; 

l) Preenchidas a lápis; 

m) Tenham validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

n) Serão desclassificadas as ofertas com valor superior aos valores máximos admitidos na 
planilha do anexo 1; 

o) Propostas que para sua viabilização necessite de vantagens ou subsídios que não 
estejam previamente autorizados em lei à disposição de todos os concorrentes. 

10.7 - Cada licitante poderá participar com uma única proposta. Caso um licitante apresente 
mais de uma proposta, todas elas serão desclassificadas independentes dos preços 
ofertados. 

10.8 - Simples omissões ou irregularidade, irrelevantes ou facilmente sanáveis, a exclusivo 
critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevadas. 

10.9 - Concluído o exame das propostas, desclassificadas as que não atenderam o edital e 
selecionadas as que foram aprovadas dar-se-á início da etapa competitiva. 

11 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

11.1 - Para habilitação na presente, as licitação concorrentes deverão apresentar os 
documentos relacionados no Anexo 9 – relação de documentos para habilitação, deste 
edital. 

11.2 - Os documentos relacionados deverão ser apresentados em cópia autenticada por 
cartório competente ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para 
conferência de sua autenticidade por servidor municipal. 
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11.2.1 - Será admitida cópia da cópia autenticada, desde que apresentada a cópia 
autenticada. 

11.3 - A documentação deverá ser apresentada em uma única via devidamente autenticada 
por processo cartorial ou por integrantes da Pregoeira ou equipe de apoio  

11.4 - Os documentos, para serem autenticados pela equipe de pregão, deverão ser 
apresentados até uma hora antes da abertura dos envelopes. 

11.5 – Para os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 
expedidor, estes deverão possuir prazo de emissão a não mais de 60 (sessenta) dias até a 
data da sessão inaugural da licitação, salvo se apresentado juntamente com declaração do 
órgão emissor ou legislação pertinente, que o mesmo se encontra vigente na data da 
abertura do envelope com os documentos. 

11.5.1 – Se julgar necessário a Comissão poderá fazer diligenciamento sobre os 
documentos apresentados. 

11.5.2 - A documentação referida no item anterior deverá ser apresentada em envelope 
opaco, fechado com cola, de modo a preservar a sua inviolabilidade, identificado 
externamente com as seguintes informações: 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 
CNPJ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2016 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 

DOCUMENTOS 

11.6 – Somente será aberto o envelope contendo os documentos dos licitantes vencedores 
de pelo menos um item em disputa. 

12- DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

12.1 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se no direito de analisar a 
documentação, em momento posterior à abertura dos respectivos envelopes e, ao final, 
após análise, será lavrada ata circunstanciada que será publicada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal.  

12.2 - Será inabilitado o licitante que: 

a) Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados exigidos no presente 
edital ou apresentá-lo de forma incompleta ou com omissão dos dados solicitados; 

b) Apresentar documentos com validade vencida; 

c) Apresentar apenas o protocolo do pedido do documento nos respectivos órgãos ou 
repartições, em substituição ao documento solicitado neste instrumento; 

d) Apresentar documentos de comarca ou jurisdição diferente de sua sede ou domicílio 
exceto se houver disposições em contrário; 

e) Constar objetivo social incompatível com a execução do objeto licitado; 
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f) Apresentar documento via FAX. 

12.3 - Para fins de verificação da habilitação dos licitantes a aceitação de certidões ou 
documentos emitidos através da Internet estão condicionados à confirmação da 
autenticidade, pelo Município, junto ao órgão emissor. 

12.4 - Os demais documentos solicitados serão apresentados no original ou através de 
cópia autenticada, cópia de cópia autenticada ou ainda, cópia acompanhada do original para 
autenticação pela Comissão de Licitação ou Cadastramento. 

12.5 - O envelope documentação deverá ser entregue à Comissão de Licitação fechado, 
colado, indevassável de modo que esteja assegurada sua inviolabilidade. 

12.6 - De acordo com o art. 42 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, a 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
somente será exigido para efeito de assinatura do instrumento contratual 

12.7 - Conforme estabelecido no art. 43 da Lei Complementar 123 de dezembro de 2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida no presente edital, mesmo que a documentação relativa à regularidade fiscal 
apresente alguma restrição. 

12.8 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresa 
ou empresas de pequeno porte, a estas será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
estabelecido na Lei Complementar 147/2014, cujo termo inicial corresponde ao momento 
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da entidade promotora da licitação, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa  

12.9 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 
caracterizará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do instrumento 
contratual, ou revogar a licitação. 

13 - DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A SESSÃO INAUGURAL 

13.1 - No dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, conduzida 
pelo(a) Pregoeiro(a) designado,  proceder-se-á, inicialmente ao credenciamento das 
licitantes participantes e seus representantes e, em seguida, será efetuado o recebimento 
dos 2 envelopes que serão devidamente rubricados pela Pregoeira e  licitantes presentes e 
abertura  dos envelopes com a Proposta Comercial. 

13.1.1 - O envelope de Documentação ficará sob a guarda da Comissão até o momento 
oportuno para sua abertura. 

13.2 – Esclarecemos que, encerrada a fase de credenciamento e iniciada a abertura dos 
envelopes propostas não serão mais credenciados, licitantes retardatárias, nem seus 
representantes, bem como não serão aceito suas propostas. 
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13.3 - Após concluir o credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos os 
envelopes com as propostas comerciais contendo o lance inicial de cada concorrente, 
procedendo-se à rubrica das mesmas pelo pregoeiro, equipe de apoio e Licitantes 
presentes. Serão então, dentre os licitantes com propostas classificadas na forma do item 
10 deste edital, selecionados para a fase de lance, de acordo com os critérios estabelecidos 
nos art.4º incisos VIII e IX da Lei Federal 10.520. 

13.4 - Somente participação da fase de lances verbais as autoras das propostas escrita que 
atenderem às condições deste Edital e de seus Anexos e cujos representantes estejam 
presentes quando convocados pelo pregoeiro a efetuarem os lances. 

13.5 - As propostas que forem selecionadas para a fase de lances de acordo com os 
critérios estabelecidos nos art.4º incisos VIII e IX da Lei Federal 10.520, enviadas por 
mensageiro ou correio ou, ainda, as propostas dos licitantes que não obtiveram o 
credenciamento de seus representantes, embora não possam oferecer lances, concorrerão 
na classificação final do certame com o valor do lance inicial constante do Envelope nº 1. 

13.6 - Qualquer licitante, não estando presente quando convocado a ofertar lance, será 
interpretado como desistência de formular proposta. Neste caso concorrerá na 
classificação final com o lance inicial proposto para o item constante do seu envelope 1. 

13.7 - A regra do item anterior vale também para os licitantes cujos representantes 
abandonaram a sessão antes de seu final. 

13.8 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o(a) Pregoeiro(a) dará 
por encerrado o certame para o item em julgamento declarando-o fracassado. 

13.9 - Em se tratando de licitação de menor preço serão classificadas para a etapa de 
lances, a proposta de menor valor e aquelas com valores até 10% (dez por cento) 
superiores ao menor preço. 

13.10 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas nessas condições, serão 
classificadas as propostas das 03 (três) licitantes com os menores preços. 

13.11 - Na hipótese do item anterior, para seleção da última proposta para a fase lances, 
havendo empate entre duas ou mais licitantes, todas as empatadas serão selecionadas. 

13.12 - Em seguida, será dado início à etapa competitiva com lances verbais pelos 
proponentes selecionados, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 

13.13 - Na hipótese de propostas iniciais com valores iguais, o Pregoeiro providenciará 
sorteio para verificar aquele que primeiro efetuará lance. 

13.14 - Ao final da etapa de lances, existindo empate no menor lance obtido, será 
declarado vitorioso o licitante que primeiro efetuou o lance, exceto na hipótese da 
participação de MEI, ME e EPP. 

13.15 – Será excluída da fase de lances verbais e manutenção do último preço ofertado, 
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na hipótese da licitante deixar de formular lance quando convidada pelo(a) Pregoeiro(a). 

13.16 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente 
desistente às penalidades previstas neste Edital e na Lei 10.520/2002. 

13.17 - Está assegurado como critério de desempate, preferência pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte conforme regulado nos itens seguintes. 

13.18 - Encerrada a fase de lances, o pregoeiro verificará se ocorreu empate entre a 
proposta mais bem classificada com propostas formuladas por microempresas e empresas 
de pequeno porte, de acordo com o critério estabelecido na Lei Complementar 123/2006, 
art 44, parágrafo 2º, ou seja, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
micro empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)  
ao menor preço obtido até esta fase da licitação. 

13.19 - Constatado empate conforme estabelecido no item anterior, a micro empresa 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. 

13.20 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 
encerramento dos lances e convocada pelo pregoeiro, sob pena de preclusão o dirito de 
fazer a proposta para desempate. 

13.21 - Não ocorrendo a contratação na forma do item anterior serão convocados as micro 
empresas e empresas de pequeno porte remanescentes que porventura também esteja 
empatada obedecida a, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no 
prazo máximo estabelecido no subitem anterior. 

13.22 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta. 

13.23 - Não havendo microempresas ou empresas de pequeno porte com proposta inferior 
ao limite estabelecido fixado na legislação, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora. 

13.24 - O critério de desempate previsto no subitem anterior somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

13.25 - Encerrada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade das 
propostas das primeiras classificadas, decidindo motivadamente a respeito. 

13.26 - Os valores das propostas vencedoras, após concluída a fase competitiva, não 
poderão superar os valores máximos estabelecido neste edital, que se constitui no critérios 
de aceitabilidade de preço para adjudicação do objeto do presente certame. 

13.27 - Sendo aceitável a proposta da primeira colocada, o(a) Pregoeiro(a) abrirá o 
envelope contendo seus documentos de habilitação e, constatado o atendimento das 
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exigências fixadas neste Edital, será declarada vencedora do certame. 

13.28 - Não sendo aceitável a oferta da primeira colocada ou em se constatando o 
desatendimento de qualquer dos requisitos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 
aceitabilidade da proposta e a documentação da licitante imediatamente classificada, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda os termos deste 
Edital. 

13.29 - Caso entenda necessário exame mais detalhado dos lances verbais ou da 
documentação poderá o(a) Pregoeiro(a), a seu exclusivo critério, suspender a sessão 
respectiva, hipótese em que comunicará às licitantes, desde logo, a data, o horário e o 
local em que será divulgado o resultado do julgamento. 

13.30 - O(A)  Pregoeiro(a) e a autoridade competente poderão pedir esclarecimentos e 
promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo, 
isso em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, vedada a inclusão 
posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta. 

13.31 - Encerrada o exame da documentação o pregoeiro fará a proclamação dos 
vencedores do certame. 

13.32 - Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer na forma definida no item 22 deste edital. 

13.33 - Os envelopes nº 2 – Documentação de Habilitação que não forem abertos, a 
critério do(a) Pregoeiro(a), ou serão devolvidos no final da sessão aos respectivos 
licitantes, ou permanecerão em poder da entidade promotora da licitação para serem 
devolvidos aos respectivos proponentes após a assinatura dos instrumentos contratuais 
pelos  adjudicatários. 

13.34 - Se todas as propostas forem desclassificadas, poderá o Município, conforme o 
caso e segundo sua conveniência, fixar um prazo de 8 (oito) dias úteis para os mesmos 
apresentarem novas propostas, nos termos do § 3º, do art. 48, da Lei Federal nº 8666/93 e 
alterações posteriores. 

13.35 - No caso da necessidade de sorteio, este será realizado na própria sessão desde 
que todos os licitantes estejam presentes e renunciem ao direito de apresentar recurso 
com relação a decisão da Comissão de Licitação relativa à fase de julgamento das 
propostas de preços. 

13.36 - Ocorrendo qualquer das situações em que os ENVELOPES PROPOSTAS fiquem 
sob a guarda da Comissão de Licitação, estes serão rubricados pelos licitantes presentes e 
no início da sessão programada para sua abertura, o presidente da sessão os submeterá 
ao exame de todos os concorrentes para que verifiquem se os envelopes foram violados.  

13.37 - Encerrada a sessão, a Comissão e os concorrentes presentes assinarão a 
respectiva ata da sessão. 

 

14  - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
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14.1 – Em face da Pregoeira, no curso do procedimento licitatório, são atacáveis, via de 
recurso administrativo, as seguintes decisões:  

a) habilitação ou inabilitação dos licitantes; 
b) julgamento das propostas. 

14.2 - Ao final da sessão, o(a) Pregoeiro(a) nos termos do art. 4º inciso XVIII da Lei 
Federal 10.520 indagará  aos participantes sobre a intenção de apresentarem recurso 
esclarecendo, da necessidade de ser registrada a motivação para o mesmo.  

14.3 - O pregoeiro, entendendo existir razões para o recurso concederá ao recorrente o 
prazo de 3 dias para apresentação, por escrito das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, oferecer contra-razões com idêntico prazo 
contados a partir do encerramento do prazo concedido ao recorrente,: 

14.4 - Os recursos deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Tabuleiro ou junto a qualquer membro da Comissão de Licitação. Os recursos 
protocolados em forma diversa do estabelecido neste Edital serão rejeitados 

14.5 - Somente serão considerados recursos entregues na via original, não sendo aceito 
cópias dos recursos, ou, ainda, recursos enviados por fax ou por qualquer outro meio de 
comunicação à distância. 

14.6 - Os recursos entreguem em forma diversa do estabelecido neste Edital não serão 
conhecidos. 

14.7 - São pressupostos de admissibilidade do recurso: 

 A legitimidade; 

 O interesse de recorrer; 

 A existência de ato administrativo decisório; 

 A tempestividade; 

 A forma escrita; 

 A fundamentação; 

 O pedido de nova decisão. 

14.8 - Interposto o recurso por um dos licitantes a Comissão de Licitação comunicará aos 
demais licitantes que, querendo, poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir do recebimento da notificação. 

14.9 - Os recursos têm efeito suspensivo, que alcança o prazo de validade das propostas. 

15 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

15.1 - Apreciadas as propostas e indicados os vencedores, a Pregoeira elaborará 
relatório circunstanciado, ou ata, visando a homologação do resultado e adjudicação do 
objeto licitado. 
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15.2 - A decisão da Pregoeira será considerada definitiva após a homologação do 
resultado pela autoridade superior, o que ocorrerá transcorridos 3 (três) dias úteis após a 
publicação. 

15.3 - O processo licitatório será concluído mediante a assinatura do respectivo contrato.  

15.4 - O licitante vencedor, através de representante devidamente credenciado, deverá 
assinar o contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 
convocação, pelo Município. Não o fazendo, será convocado o licitante classificado a 
seguir (art. 64, § 2º), para que retire o instrumento contratual e o assine no mesmo prazo 
e condições do primeiro colocado e, assim, sucessivamente, ocorrendo a mesma 
situação enquanto houver licitante classificado. 

16 – DAS PENALIDADES 

16.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido nos 
termos do art. 86 e seguintes da Lei n. 8666/93. 

16.2 - Pela inexecução total ou parcial da obrigação assumida, o município poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções, isolada ou 
cumulativamente: 

  

 Multa indenizatória - O inadimplemento que resultar em rescisão contratual, 
excluídas as hipóteses rescisão amigável, força maior ou caso fortuito, e os de 
falência ou liquidação judicial da permissionária, implicarão na aplicação de 
multa indenizatória equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato, a título de perdas e danos, independente de outras sanções aplicadas. 

 Multa de mora - Por atraso na entrega dos equipamentos, independentemente 
do direito de rescindir o instrumento contratual, o Município cobrará da 
contratada multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato por dia de atraso do item ou etapa em atraso.  

 Multas por outras infrações contratuais - Independentemente do direito de 
rescindir o pactuado quando descumprida pela permissionária qualquer de suas 
cláusulas, poderá o Município, à sua inteira opção, continuar a execução do 
pactuado cobrando da permissionária multa de até 5% (cinco por cento) do valor 
global contratado. 

 As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as infrações 
cometidas  

 As multas aplicadas serão pagas pela contratada diretamente na tesouraria do 
Município, ou descontadas dos recebimentos não quitados que a tenha direito, 
ou também, se o saldo não bastar, cobrada mediante ação de execução, 
acrescidas ao principal os juros de mora, à custas processuais e os honorários 
advocatícios na base de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

 A multa máxima cumulativa a que poderá ser aplicada à permissionária é de 
10% (dez por cento) do valor total deste instrumento que, se atingido, ensejará, 
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a exclusivo critério do Município, a rescisão do contrato.  

 Outras sanções - Por infrações de cláusulas contratuais e considerando a 
gravidade da infração cometida, além das multas estabelecidas nos itens 
anteriores, a Administração poderá, cumulativamente ou isoladamente, aplicar à 
contratada às seguintes sanções: 

a) Advertência;  

b)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o Município por prazo não superior a 2  (dois) anos. 

16.3 - Entende-se como valor global do contrato, o resultado da soma dos valores da 
coluna valor total de cada contrato  

17 – DOS CONTRATOS  E  ALTERAÇÕES  

17.1 - O Contrato será firmado com as empresas vencedoras do certame conforme modelo 
do Anexo 2 – modelo de contrato, que será convocada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da homologa de recebimento da convocação, sob pena de decair do 
direito à contração, sujeitando-se, ainda, às penalidades previstas no presente Edital. 

 17.1.1 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela contratante. 

17.1.2 - O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, sem 
justificativa aceita pelo Município de Tabuleiro constituirá motivo suficiente para que seja 
cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

17.1.3 - Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no prazo 
estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente convocado 
o segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
para o primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93. 

17.2 - O contrato terá caráter administrativo e será regulado pelas suas cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 

17.3 - A contratante é assegurado o direito de modificar o contrato, unilateralmente, para 
melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, 
observando-se o contido nos §§ 1º e 2º, do art. 58 da Lei 8.666/93, e, ainda, 

a) Fiscalizar a sua execução; 

b) Aplicar sanções motivadas pela sua inexecução, total ou parcial, conforme estabelecido 
neste instrumento; 

17.4 - Para assinatura do contrato, o licitante convocado deverá adotar os seguintes 
procedimentos: 
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a) Encaminhar representante munido de documento que lhe atribua poderes para firmar o 
contrato em nome do licitante; 

b) Rubricar e assinar os documentos que fizerem parte integrante do contrato, no ato de 
sua assinatura; 

c) Após receber o contrato e assiná-lo deverá reconhecer a firma em Cartório de Notas, 
devolvendo as vias contratuais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a 
partir da assinatura do mesmo. 

17.5 - Após homologação do resultado desta licitação, o adjudicatário do objeto licitado, será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, receber o instrumento contratual 
mencionado. 

17.6 - A adjudicatária deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação no ato da contratação, se solicitadas. 

17.7 - Caso a adjudicatária não apresente situação regular no ato da contratação, ou recuse-
se a receber a o instrumento contratual no prazo fixado, fica facultado ao(à)  Pregoeiro(a), 
chamar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação  para execução do objeto 
independentemente da cominação do previsto no art. 81 da Lei n.º 8666/93, no art. 7º da Lei 
n.º 10.520/02 e neste Edital. 

17.8 - Na hipótese do item acima o pregoeiro examinada o objeto, o valor ofertado, a 
aceitabilidade da nova proposta e poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço. Não existindo acordo o Pregão poderá ser revogado. 

17.9 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Instrumento Contratual ou 
em apresentar os documentos exigidos para sua assinatura no prazo estipulado, caracteriza 
o descumprimento total das obrigações assumidas sujeitando-se ao pagamento da multa de 
20% [vinte por cento] do valor global do contrato, independentemente da aplicação de 
sanções prevista no inciso III do artigo 87 da lei 8666 / 93 republicada no DOU de 06 / 07 / 
94. 

18 – DA RESCISÃO 

18.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento e, constituem motivos para 
a sua rescisão: 

a) O descumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, 
projetos e prazos; 

b) A lentidão em seu cumprimento que comprove a impossibilidade da prestação 
adequada dos serviços; 

c) O atraso injustificado no início da prestação dos serviços; 

d) A paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à Administração 
Municipal; 
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e) A subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a sua associação com outrem, 
cessão ou transferência total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação não admitidas 
expressamente no Edital e no contrato; 

f) O desatendimento às determinações regulares da autoridade designada ao 
acompanhamento e fiscalização da execução contratual bem como as dos superiores; 

g) O cometimento reiterado de faltas na execução devidamente anotadas em registro 
próprio; 

h) A decretação de falência; 

i) A dissolução da sociedade; 

j) Alteração social o modificação na sua finalidade ou na estrutura da empresa que 
prejudique a execução do contrato; 

k) Razões de direito público de alta relevância e amplo conhecimento, exaradas no 
processo administrativo a que se refere o contrato, devidamente justificada e determinada 
pela máxima autoridade da esfera administrativa municipal; 

l) A supressão dos serviços, por parte da Administração, que acarrete modificação no 
valor inicial do contrato, exceto quanto ao limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 

m) A suspensão expressa por parte da Administração, por período superior a 120 (cento e 
vinte) dias, exceto em caso de calamidade pública ou por repetidas suspensões que 
totalizem o mesmo período, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
sucessivas, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

n) A falta de das condições necessárias à prestação dos serviços contratados, por parte 
da Administração, nos respectivos prazos; 

o) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado que impeçam a 
execução do contrato; 

p) Descumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88. 

18.2 - Os casos que ensejarem a rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa e poderão ocorrer: por 
determinação de ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados nos 
incisos I, II e III, do art. 79 da LNL, sem prejuízo da aplicação das demais normas contidas 
na mesma Lei. 

18.3 - O não atendimento pelo licitante vencedor ao estabelecido no item anterior, sem 
justificativa aceita pelo Município de Tabuleiro constituirá motivo suficiente para que seja 
cancelada a adjudicação que lhe foi feita. 

18.4 - Na hipótese do licitante vencedor não comparecer para assinar o contrato no prazo 
estipulado, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, será imediatamente convocado 
o segundo classificado para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas para 
o primeiro colocado, nos termos do parágrafo 2º, do art. 64, da Lei 8.666/93. 
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19 – DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 

19.1 - O valor máximo que o Município se propõe a pagar, para cada item, constam do 
anexo 1 deste edital e foram devidamente adjudicados pela autoridade competente.  

19.2 - Os pagamentos serão efetuados diretamente ao contratado, mediante Ordem de 
Pagamento Bancária até o 5º dia da apresentação da Nota Fiscal Fatura, devendo o 
contratado informar o Banco, número e local da agência e o número da Conta Corrente para 
o respectivo Crédito. 

19.3 - Os pagamentos somente serão liberados após a conferência das medições que serão 
realizadas pelo Serviço de Obras do Município, que observará o cumprimento das atividades 
e da real prestação dos serviços. 

19.4 - O contratado deverá manter rigorosamente em dia, toda a documentação exigida para 
a sua habilitação, renovando-as quando dos seus vencimentos e apresentando-as ao 
Contratante para fins de atualização dos seus dados, evitando, assim, atraso nos 
respectivos pagamentos. 

19.5 - Em qualquer ocasião e sempre que julgar conveniente, o Município poderá exigir a 
comprovação de adimplência do contratado perante os seus empregados quanto à sua folha 
de pagamento e registro de cada um deles. 

19.6 – Dotação Orçamentária a conta do Orçamento de 2016  

 3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.112.02.0040 – Fundo Municipal de Saúde 

20 - DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

20.1 - As dúvidas quanto a interpretação dos termos utilizados nos documentos que 
integram este instrumento, bem como qualquer incorreção ou discrepância encontrado nos 
mesmos, deverão ser apresentados ao Município, até 2 (dois) dias úteis antes da data de 
recebimento dos envelopes com os documentos de habilitação e proposta de preços. Para 
isso os interessados deverão dirigir-se à Comissão de Licitação no endereço citado no 
preâmbulo deste instrumento, nos dias úteis, no seguinte horário: 

Horário: das 13h00min às 17h00min nos dias úteis. 

20.2 - Se for de interesse do licitante resposta por escrito, a consulta também deverá ser 
feita por escrito. 

20.3 - O Município não aceitará reclamação a qualquer pretexto se as dúvidas não forem 
formuladas dentro do prazo e condições aqui expostas.  

20.4 - A solicitação de esclarecimentos não será considerada como motivo para prorrogação 
da data de entrega dos documentos de habilitação e proposta de preços. 

20.5  - A entrega da documentação e proposta será considerada como evidência de que o 
licitante: 
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 a) Tomou conhecimento de todas as condições para realização e cumprimento das 
obrigações estipuladas no presente instrumento; 

 b) Examinou completamente todos os elementos entregues pelo Município, que os 
comparou entre si, e que obteve do Município todas as informações e esclarecimentos 
necessários sobre qualquer ponto que considerou duvidoso, antes de preparar sua 
proposta. 

21 – DOS ANEXOS DO EDITAL 

21.1 - Fazem parte integrante do presente Edital, independentemente de transcrição, 
devendo constar dos envelopes respectivos, sob pena de inabilitação e/ou desclassificação, 
os seguintes anexos: 

ANEXO 1 – ROJETO BÁSICO 

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO. 

ANEXO 3 - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO 4 - DECLARAÇÃO QUE O LICITANTE DETEM A CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

ANEXO 5 - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR 

ANEXO 6 - DECLARAÇÃO FATO IMPEDITIVO 

ANEXO 7 – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

ANEXO 8 - MODELO DE PROCURAÇÃO 

ANEXO 9 – MODELO DE PORPOSTA 

ANEXO 10 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
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ANEXO 1 

TRANSCRIÇÃO DO PROJETO BÁSICO 

 

01 – DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fisioterapia para a 
Secretaria Municipal de Saúde de Tabuleiro, com equipamento e material por conta da 
contratada. 

02 - DAS PATOLOGIAS A SEREM ATENDIDAS 

A clínica a ser contratada deverá estar capacitada para atender as seguintes patologias: 

 

a) Disfunções neurofuncionais, centrais e periféricas; 

b) Subgrupos do item 1 com emprego dos recursos e aparelhagem já citadas; 

 Alterações sensitivas; 

 Ataxias; 

 Miopatias; 

 Paralisia cerebral e retardo do desenvolvimento motor; 

 Paresias; 

 Parkinson; 

 Plegias; 

 Processos distróficos. 

c) Disfunções de origem vascular decorrentes de distúrbios circulatórios, artério-
venosos e linfáticos; 

d) Disfunções do sistema respiratório; 

 Assistência pré e pós operatório com ou sem uso de equipamentos; 

 Reeducação ventilatória em doenças pulmonares DPOC (doenças pulmonares 
obstrutivas crônicas, doenças pulmonares restritivas etc); 

e) Disfunções do sistema músculo esquelético (origem traumática, congênita e/ou 
reumática; 

 Alteração do eixo da coluna vertebral; 

 Amputação de membros; 

 Contusões; 

 Entorses; 

 Doenças de origem reumática de membros ou coluna vertebral (degenerativa ou 
inflamatória); 

 Doenças tendinosas e musculares por lesões ligamentares; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO 

Praça Alzira Moraes Prata, n° 66, Tabuleiro - MG, 36165-000  

Tel.: (32) 3253-1235/1117 

e-mail: licitacao@tabuleiro.mg.gov.br 

 24 

 Recuperação funcional pós cirúrgica ou pós imobilização; 

 Seqüelas de traumatismos torácicos ou abdominais. 

f) Disfunções cardíacas; 

 Doença isquêmica do coração; 

 Pré pós cirurgia cardíaca, inclusive transplante de órgão.  
 
03 – DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS 

 
A empresa contratada deverá possuir no mínimo os seguintes aparelhos e equipamentos: 
 

a) Aparelho de ultra som; 

b) Aparelho de eletroterapia TENS/FES/BURST; 

c) Tatame para cinesioterapia; 

d) Macas; 

e) Aparelho para medir pressão arterial e estetoscópio; 

f) Mesa para terapia de mão; 

g) Par de muletas canadenses; 

h) Faixas THERA BAND; 

i) Jogo de caneleiras (1/2 kg, 1 kg e 2 kg); 

j) Jogo de alteres (1/2 kg, 1 kg e 2 kg); 

k) Bicicleta ergométrica; 

l) Bolsa de gel para crioterapia; 

m) Bolsa de gel para termoterapia (quente/frio). 

 
04 - DAS INSTALAÇÕES MÍNIMAS 

 
A clínica deverá possuir na cidade de Tabuleiro no mínimo as seguintes instalações 
 

 Sala para recepção e marcação; 

 Sala para consultas; 

 Sala para ultrasom; 

 Sala para sinesioterapia e mecanoterapia; 

 Sala ou box para eletro estimulação; 

 Sanitário masculino com vestiário para pacientes; 

 Sanitário feminino com vestiário para paciente. 
 
05 – DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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a) O serviço será realizado no mínimo 4 (quatro) vezes por semana na cidade de 
Tabuleiro; 

b) O atendimento aos pacientes sem condições de locomoção será efetuado em suas 
residências; 

c) Os procedimentos serão pré agendados de acordo com as disponibilidades dos 
pacientes sem restrição de horários; 

d) O tempo mínimo de cada procedimento será de 40 minutos; 

e) Durante as sessões deverá estar presente um profissional fisioterapeuta 
devidamente habilitado. 

 
06 – DOS NÚMEROS DE PROCEDIMENTOS 

 
Serão realizados aproximadamente 1120 procedimentos Sessões de fisioterapia incluindo 
aparelhos e material para atendimento de pacientes do Município de Tabuleiro a ser 
prestada na clinica da contratada. 

 
07 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço unitário 

08 - DO TIPO DE LICITAÇÃO 

Tipo Menor Preço. 

08 - DA PROPOSTA 

As licitantes deverão apresentar proposta para execução do serviço pelo prazo de 7 (sete)  
meses.  

O pagamento será efetuado pela quantidade de procedimentos (sessões) efetivamente 
realizados através de medições mensais a serem efetivadas no último dia de cada mês. 
Deverá acompanhar a Nota Fiscal o Relatório de Atendimento com os nomes dos pacientes 
atendidos no mês.  

Após a apresentação do documento de cobrança pelo adjudicatário o Município terá o prazo 
de 10 (dez) dias para proceder ao pagamento. 

Juntamente com cada fatura a contratada deverá apresentar à fiscalização todos os 
comprovantes de recolhimento obrigatório de INSS previsto na legislação vigente, condição 
esta indispensável ao pagamento da nota fiscal apresentada. 

Caso a execução dos serviços seja paralisada por qualquer motivo, também será sustado o 
pagamento pendente de quitação. 

09 - DO FUNDAMENTO 
 
Lei Federal n. º 8666/93 com suas alterações posteriores. 
 
10 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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O prazo de vigência do contrato será de aproximadamente 6 meses, a contar da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogados nos termos do inciso II, do art. 57 da Lei Federal n. º 
8.666/93. 
 
11 – DO REAJUSTAMENTO 
 
O preço contratual é considerado fixo e irreajustável. 
 
12 - DA DISPOSIÇÃO FINAL 
 
O contratado deverá manter, durante 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, em tempo hábil, qualquer alteração que possa 
comprometer a manutenção do contrato. 
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ANEXO 2 

MINUTA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 

CONTRATO Nº___/2016 
   

CONTRATANTE 

Razão Social: MUNICIPIO DE TABULEIRO 

Logradouro: Praça Alzira Moraes Prata Nº 66 Bairro: Centro 

Cidade: Tabuleiro UF: MG CEP: 36.165.000 Tel:  32. 3253--1234 

CNPJ: 17.744.798/0001-89 Inscrição Estadual:  
    

CONTRATADA  

Nome:   

Endereço:  Nº  Bairro:  

Cidade:   UF:  CEP:  Telefone  

CNPJ  Inscrição Estadual:  
 
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO REFERENTE 

À LICITAÇÃO N.º 027/2016 AO QUAL SE VINCULA, REGIDO PELA LEI 8666/93 DE 21/06/93, REPUBLICADA NO 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 08/07/94, A CONTRATANTE AUTORIZA A CONTRATADA A EXECUTAR OS 

SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA REQUISIÇÃO N.º 

042/2016 E SEUS ANEXOS E EM SUA PROPOSTA, DOCUMENTOS ESTES QUE INTEGRAM ESTE TERMO COMO 

SE NELE ESTIVEM FIELMENTE TRANSCRITOS. 

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a prestação, pela contratada, de serviços de 

fisioterapia para a Secretaria Municipal de Saúde com o preço unitário de R$ 

__________.  

Para atendimento nas residências dos pacientes a sessões terão um acréscimo de 

60%. 
   

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E VALOR 

O preço total para a execução de 1120 sessões durante 6 meses será de R$ 

.....................................(....................) 
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

O preço unitário contratado é fixo e irreajustável. 
   

CLAUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado pela quantidade de procedimentos (sessões) 

efetivamente realizados através de medições mensais a serem efetivadas no último 

dia de cada mês. Deverá acompanhar a Nota Fiscal o Relatório de Atendimento com 

os nomes dos pacientes atendidos no mês 

 Após a apresentação do documento de cobrança pelo adjudicatário a Município terá 

o prazo de 10 (dez) dias para proceder ao pagamento. 

Juntamente com cada fatura a contratada deverá apresentar à fiscalização todos os 

comprovantes de recolhimento obrigatório de INSS previsto na legislação vigente, 

condição esta indispensável ao pagamento da nota fiscal apresentada. 
  

CLAUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.3.90.39.00.2.06.00.10.301.112.02.0040 – Fundo Municipal de Saúde 

  

CLAUSULA SÉTIMA – DO PRAZO 

O prazo para execução dos serviços será de 6 (seis) meses contados a partir .  

CONDIÇÕES GERAIS CONTRATUAIS 

PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - O OBJETO CONTRATADO DEVERÁ OBEDECER INTEGRALMENTE A ESTE INSTRUMENTO. QUALQUER ALTERAÇÃO 

SOMENTE PODERÁ SER EFETUADA MEDIANTE PRÉVIO ENTENDIMENTO E CONSUBSTANCIADO EM TERMO ADITIVO. 

SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1 - O PREÇO É CONSIDERADO COMPLETO COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRAS, 

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS TRANSPORTE, COMBUSTÍVEIS E QUAISQUER OUTROS GASTOS NECESSÁRIOS A TOTAL E 

COMPLETA EXECUÇÃO DO PACTUADO, INCLUSIVE TRIBUTOS DE QUALQUER ESPÉCIE, TARIFAS E OBRIGAÇÕES 

TRABALHISTAS E FISCAIS, NÃO PODENDO, EM CONSEQUENCIA, EM QUALQUER FASE DA EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO, 

SER EXIGIDO O SEU COMPLEMENTO SOB QUALQUER FUNDAMENTO. 

TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

3.1 - A CONTRATADA ASSUME POR FORÇA DO PRESENTE INSTRUMENTO A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR A 

CONTRATANTE DOS DANOS OU PREJUIZOS, INCLUSIVE CAUSADOS A TERCEIROS, EM RAZÃO DE DEFEITOS, ERROS, FALHAS 

E OUTRAS IREGULARIDADES PROVENIENTES DE NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA, MÁ FÉ OU IMPERFEIÇÃO DO MATERIAL, PEÇA, OU 

MÃO DE OBRA EMPREGADA, QUE TORNEREM O OBJETO CONTRATADO IMPRÓPRIO ÀS FINALIDADES A QUE SE DESTINA; 

TUDO ISSO SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL CABÍVEL. 

3.2 - A CONTRATADA DEVERÁ MANTER PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO PARA ORIENTAR A EXECUÇÃO DO 

OBJETO. 

3.3 - ALÉM DAS RESPONSABILIDADES JÁ PREVISTAS NESTA CLÁUSULA OBRIGA-SE, AINDA, A CONTRATADA A: 
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3.3.1 - PERMITIR O LIVRE ACESSO DA FISCALIZAÇÃO NOS LOCAIS DE FABRICAÇÃO OU EXECUÇÃO DO OBJETO E DESIGNAR 

UM OU MAIS PREPOSTOS PARA FORNECER ESCLARECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA RELACIONADOS COM O OBJETO 

CONTRATADO. 

3.3.2 - CUMPRIR AS NORMAS GERAIS E REGULAMENTARES DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, INCLUSIVE O USO 

POR SEUS EMPREGADOS DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E ASSEGURAR, À CONTRATANTE, O DIREITO DE 

FISCALIZAR O SEU ATENDIMENTO. 

3.3.3 - NÀO TRANSFERIR A TERCEIROS, OU  SUBCONTRATAR, O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO TODO OU EM 

PARTES SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. 

3.3.4 - COMUNICAR AO CONTRATANTE QUALQUER ALTERAÇÃO QUE OCORRER NA CONSTITUIÇÃO DA CONTRATADA. 

3.3.5 - APRESENTAR, SEMPRE QUE SOLICITADO, AS CÓPIAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS 

PREVIDENCIÁRIOS, DEVIDAMENTE AUTENTICADAS. 

3.3.6 - MANTER DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO OBJETO AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO EXIGIDAS. 

QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  

4.1 - EFETUAR OS PAGAMENTOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS. 

4.2 - ATENDER AS CONDIÇÕES DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTAS NOS DOCUMENTOS, QUE COMO ANEXOS, INTEGRAM 

ESTE INSTRUMENTO.  

QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

5.1 - A FISCALIZAÇÃO FICARÁ A CARGO DA CONTRATANTE POR EMPREGADO OU EMPRESA ESPECIALMENTE DESIGNADA 

PARA ESSE FIM, QUE ENTRE OUTRAS TERÁ A ATRIBUIÇÃO DE ATESTAR A REALIZAÇÃO DO OBJETO DE CONFORMIDADE COM 

O PREVISTO NESTE INSTRUMENTO. 

5.2 - A FISCALIZAÇÃO FICA IMPEDIDA DE ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO DOCUMENTOS DE COBRANÇA QUE NÃO ATENDAM 

RIGOROZAMENTE ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO, SENDO CERTO QUE, QUALQUER TOLERÂNCIA OU 

MESMO A INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ORA ESTABELECIDO, NÃO REPRESENTARÁ, JAMAIS, NOVAÇÃO OU 

ALTERAÇÃO DO QUE FICOU PACTUADO.  

5.3 - QUALQUER ENTENDIMENTO ENTRE A FISCALIZAÇÃO E A CONTRATADA SERÁ SEMPRE POR ESCRITO, NÃO SENDO 

LEVADA EM CONSIDERAÇÃO, PARA NENHUM EFEITO, QUAISQUER ALEGAÇÕES FUNDADAS EM ORDENS OU DECLARAÇÕES 

VERBAIS. 

5.4 - A FISCALIZAÇÃO É EXERCIDA NO INTERESSE DA CONTRATANTE E NÃO EXCLUI OU REDUZ A RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA DA CONTRATADA, INCLUSIVE PERANTE A TERCEIROS, POR QUAISQUER IRREGULARIDADES, AS QUAIS, SE 

VERIFICADAS, NÃO IMPLICARÃO EM CO-RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE OU DE SEUS PREPOSTOS. 

5.5 - A ATUAÇÃO OU AUSÊNCIA TOTAL OU PARCIAL DA FISCALIZAÇÃO EM NADA DIMINUI A RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA NA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

SÉXTA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES  

6.1 - AS PARTES NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS PELO INADIMPLEMENTO QUE RESULTAR DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA 

MAIOR, ASSIM ENTENDIDOS OS FENÔMENOS NATURAIS TAIS COMO IMUNDAÇÕES E OUTROS, OU DECORRENTES DE ATOS 

GOVERNAMENTAIS, TAIS COMO EMBARGOS ESTADOS DE SÍTIO E OUTROS OU QUAISQUER CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS ÀS 

VONTADES DAS PARTES, IMPREVISÍVEIS, SEMPRE NA MEDIDA QUE IMPEÇAM OU RETARDEM O CUMPRIMENTO DAS 

RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES. 

6.2 - A PARTE CUJA PRESTAÇÃO FOR IMPEDIDA OU RETARDADA POR QUAISQUER DOS FATOS OU ATOS ACIMA 

MENCIONADOS DEVERÁ IMEDIATAMENTE COMUNICAR E PROVAR A OCORRÊNCIA A OUTRA PARTE, POR ESCRITO, 

EXPONDO-LHES AS RAZÕES PELAS QUAIS ESTÁ COMPELIDA A SUSTAR OU RETARDAR A EXECUÇÃO DO PACTUADO. 

6.3 - CESSADO O IMPEDIMENTO, RETORNA-SE A EXECUÇÃO DO OBJETO, PRORROGANDO-SE O PRAZO CONTRATUAL DE 

TANTOS DIAS QUANTOS TIVERM SIDO OS DE SUA PARALIZAÇÃO, RESSALVADA À CONTRATANTE, SE O PERÍODO DE 

PARALIZAÇÃO TIVER SIDO SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO PRAZO PACTUADO,A FACULDADE DE O RESCINDIR. 

SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO PODERÁ SER RESCINDIDO OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO 

ARTIGO 78 DA LEI 8666/93 

7.2 - A RESCISÃO SE FARÁ PELAS FORMAS E CONDIÇÕE PREVISTAS NO ARTIGO 79 DA MESMA LEI. 

7.3 - EM CASO DE RESCISÃO SÃO RECONHECIDOS E RESGUARDADOS OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTABELECIDOS 

NO ARTIGO 80 DA LEI 8.666/93 

OITAVA - FORO 

8.1 - FICA ELEITO O FORO DA CIDADE DE  RIO POMBA,   ESTADO DE MINAS GERAIS, COM RENÚNCIA EXPRESSA A QUALQUER 

OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA, COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR QUALQUER QUESTÃO DECORENTES DA 

EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO 
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NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 - A CONTRATADA, AINDA QUE DEMANDADA ADMINISTRATIVA OU JUDICIALMENTE, NÃO PODERÁ OPOR À CONTRATANTE 

QUALQUER TRIBUTO, SEJA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, INCIDENTE SOBRE MÃO DE OBRA, MATERIAIS OU PEÇAS 

EMPREGADOS NO OBJETO, CORRENDO A SUA CONTA EXCLUSIVA OS PAGAMENTOS QUE SOB ESSES TÍTULOS HOUVEREM 

SIDO FEITOS, E DE PROCESSOS QUE CONTRA SI HOPUVEREM SIDO INSTAURADOS, NÃO SENDO ACEITA QUALQUER 

COBRANÇA ONERADAS DE TAIS ENCARGOS, AINDA QUE POR SUA PRÓPRIA NATUREZA SEJAM SUSCETÍVEIS DE 

TRANSLAÇÃO. 

9.2 - OCORRENDO QUALQUER UMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 65 DA LEI 8666/93, A CONTRATANTE SE 

RESERVA O DIREITO DE ACRESCER OU REDUZIR, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA, O OBJETO DO PRESENTE 

INSTRUMENTO ESTIPULANDO-SE, NA OCASIÃO, PREÇOS, PRAZOS E TODOS OS DEMAIS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS A 

PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO, TUDO REGULADO EM TERMO ADITIVO ASSINADO PELAS PARTES.  

9.3 -  O NÃO EXERCÍCIO PELAS PARTES DE QUALQUER DOS DIREITOS CONTRATUAIS OU LEGAIS , REPRESENTARÁ ATO DE 

MERA TOLERÂNCIA  E NÃO IMPLICARÁ COM RELAÇÃO A ESTE INSTRUMENTO , EM NOVAÇÃO QUANTO AOS SEUS TERMOS, 

EM RENÚNCIA OU DESISTÊNCIA DOS REFERIDOS DIREITOS,OS QUAIS PODERÃO SER EXERCIDOS A QUALQUER TEMPO. 

E POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, EM TESTEMUNHO DO QUE FICOU ESTABELECIDO, AS PARTES 

ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO, DIGITADOS E IMPRIMIDO EM 2 (DUAS) VIAS DE IGUAL FORMA E TEOR, 

PARA UM SÓ EFEITO E PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, NA DATA ADIANTE MENCIONADA, JUNTAMENTE 

COM AS TESTEMUNHAS ABAIXO, A TUDO PRESENTES. 

 
 

LOCAL: Tabuleiro DATA:  
  

CONTRATANTE CONTRATADA  

Assinatura: 

 

Assinatura: 

Nome:  Nome:  

Cargo:  Cargo:  

Identidade:  Identidade:  

CPF:  CPF:  
    

TESTEMUNHAS 

Assinatura 

 

Assinatura 

Nome:       Nome:       

CPF:       CPF:       

Identidade:                  Identidade:                                     
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ANEXO 3 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob N° 

_____________________, Insc. Estadual N° ________________, com sede na cidade de 

_______________ Estado ____________________, na Rua/Av. _________________________ 

____________________________________, N° ________. Bairro ______________________, 

CEP Nº___________ legalmente representada pelo(a) Sr. (a) ______________________citar o 

cargo),________________credencia o(a) Sr.(a)______________________________________, 

portador da Carteira de Identidade N°: _________________, CPF N°: ___________________, 

para representá-la perante a Comissão Permanente de Licitação, do Município de 

Tabuleiro, no Processo Licitatório N°: 042/2016, podendo manifestar-se em nome da 

empresa, participar de todos os atos do certame, assinar atas, recibos e outros 

documentos, acordar, discordar, efetuar lances, desistir, renunciar, transigir, impugnar, 

recorrer, representar, assinar contratos e ordens de serviço e funcionar junto às Comissões 

de Licitação e Cadastramento no que for necessário, interpor e desistir de recursos em 

todas as fases desta Licitação, rubricar propostas e assinar atas. 

 

(Local, Data) 

Nome por extenso/Assinatura 

Identidade/CPF 
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ANEXO 4 

 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (EPP) 

 

A empresa _____________________________________________ CNPJ 

______________________ com sede à __________________________ nº 

_______, Bairro____________________ na cidade de ______________________, 

Estado de ___________________, neste ato representada pelo(a) Sr(a) 

__________________________________, Identidade n.º ___________________, 

expedida ______________, CPF ________________________, na qualidade de 

_________________(identificar a qualificação: cargo, função, 

procurador)________________, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra 

como _____________ (identificar a situação da empresa ME OU EPP)__________, 

nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, 

estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente conferidas, 

esclarecendo que não se enquadra em nenhuma das vedações legais, imposta pelo 

§ 4º do art. 3º da lei citada. 

 

 

 

Local e data 
 

______________ _____________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 5 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO EMPREGADOR 
 

........................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.............................................................................................., portador da Carteira de 

Identidade n.º ................................... e do CPF n.º ............................................, DECLARA, 

sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Local e data............................................... 

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

Assinatura, qualificação e carimbo 

(Representante legal) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO 6 

 

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

___________________________________,CNPJ n.º ___________________ 
(Nome da Empresa) 
 
sediada  a   _____________________________________________________ 
(Endereço Completo) 
 

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 

para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar vocorrências posteriores. 

________, _____ de _________________ de 2016. 
 
 

________________________________ 
(Nome completo do declarante 

 representante legal do licitante) 
 

__________________________ 
(N.º da CI do declarante) 

 
___________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO 7 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

NOME ou RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE, inscrita no CPF ou CNPJ sob o número 

..........................., com residência ou sede à Rua (Av.) ................................, n.º......., 

Bairro......................, na cidade de .................................Estado de .............................., 

CEP.........................., por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas 

da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no 

procedimento licitatório em referência. 

 

Local:      Data:       

 

REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE 

 

 CARIMBO DO CNPJ 

Assinatura:   

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         
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ANEXO 8 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE 

(Razão Social) ____, CNPJ ___________, com sede à (logradouro), n.º _____, 
bairro _______, na cidade de ____________, Estado de ______ por seu 
representante legal infra assinado Sr __________________, (nacionalidade), 
(profissão), identidade n.º ___________, expedida por _______, CPF ________ 
residentes à (logradouro), n.º ____, bairro ________ na cidade de 
________________, Estado de _________________. 

OUTORGADO 

Sr __________________, (nacionalidade), (profissão), identidade n.º ___________, 
expedida por _______, CPF ________ residentes à (logradouro), n.º ____, bairro 
________, na cidade de ________________, Estado de _________________. 

PODERES 

Para representá-lo na Licitação n.º 027/2016 promovida pelo Município de 
Tabuleiro, podendo o dito procurador, participar de todos os atos do certame, 
assinar atas, recibos e outros documentos, acordar, discordar, desistir, renunciar, 
transigir, impugnar, reconvir, recorrer, representar e funcionar junto à Pregoeira (o) 
no que for necessário 

 

Local e data  

______________________ 
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ANEXO 9 

LICITAÇÃO N.º 027/2016  

MODELO DE PROPOSTA 

PROPONENTE 

Razão Social:       

Logradouro:       Nº       Bairro:       

Cidade:       UF: CEP:       Tel:       

CNPJ/CPF       Inscrição Estadual:       

Para executar os serviços de fisioterapia em pacientes dos SUS, conforme termo de 

referencia constantes do Anexo 1 do instrumento convocatório relativo à Licitação em 

referência propomos os preços unitários de R$ _______________  no total de 1120 

sessões 

As sessões de fisioterapia realizadas na residência do paciente terão acréscimo de 60% do 

preço proposto 

VALIDADE DA PROPOSTA  

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias 

 

Local:      Data:       

 

DECLARAÇÃO  CARIMBO DO CNPJ  

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento 

convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente 

dos critérios de julgamento do certame e do pagamento 

estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado. 

  

Assinatura: 

 

  

Nome:         

Cargo:    

Identidade:         

CPF:         
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ANEXO 10 

RELAÇÃO DE D0CUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 I - Comprovação de que o objetivo social do licitante permite executar o objeto 
licitado através da apresentação do documento especificado no art. 28 da Lei 
Federal 8.666/93, de acordo situação jurídica do licitante e legislação própria, 
incluindo alterações existentes e, se for o caso, devidamente registrados ou 
autorizados por órgão competente constituído por um dos seguintes tipos de 
documentos: 

 a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

 b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

 c) inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no país, e de ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 

 e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual – MEI, apresentar o 
Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual – CCMEI 

 f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

 I - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ - 
Instrução Normativa SRF vigente), emitida a não mais de 60 dias da data fixada 
para a entrega dos envelopes com a documentação, demonstrando ser ativa a 
situação cadastral da licitante 

 II - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, com validade na data fixada para a entrega dos envelopes com a 
documentação. 

 III - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 
documentação. 

 IV – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União, com validade na data fixada para a entrega dos 
envelopes de documentação. 

 V - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF (Lei n.º 8.036/90 - 
art. 27-a) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 
documentação. 
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 VI - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União e prova de regularidade perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida 
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 
443/2014 

 VII - Em se tratando de Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte – 
EPP, a comprovação desta condição será mediante certidão, expedida pela 
Junta Comercial, ou pela Declaração do licitante na forma do anexo 4. 

 VIII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 
2011) com validade na data fixada para a entrega do envelope com a 
documentação. 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 I – Alvará da Vigilância Sanitária 

 II – Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional - CREFITO 

 III – Comprovação de que o licitante possui em seu quadro social e/ou funcional 
um responsável técnico de nível superior, devidamente reconhecido pela 
entidade competente CREFITO (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional) 

 OUTROS DOCUMENTOS 

 I - Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e de menor(es) de 16 (dezesseis) anos  em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99) anexo 5. 

 II - Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 
2º, do art. 32 da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98, nos termos do 
modelo constante do anexo 6 deste Edital. 

 OBSERVAÇÃO 

 I - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” 
ou, ainda documentos similares, em substituição aos comprovantes exigidos nas 
alíneas acima. 

 


