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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2019. 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA - LEI COMPLEMENTAR 123/2006 
ABERTURA: DIA 09/09/19 - HORÁRIO: 09:00 HORAS 
TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PALMA, Sr. André Luiz Rossato, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que, na Prefeitura Municipal de Nova 
Palma, sito a Av. Dom Érico Ferrari, 145, encontra-se aberta licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL, LICITAÇÃO EXCLUSIVA, nos termos da Lei nº 10.520 de 17/07/2002, 
com aplicação subsidiaria da Lei Federal nº 8.666/93, Lei complementar 123 de 14 de 
Dezembro de 2006 com suas alterações posteriores e da Portaria nº 6.551 de 24 de Janeiro 
de 2018, que nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, encerrando-se o prazo para 
recebimento dos envelopes da  DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO no 
dia e até a hora acima mencionados, no seguinte local: Av. Dom Érico Ferrari, 145, sala da 
Secretaria Municipal de Administração. 
 
1. DO OBJETO 
Constitui o objeto deste certame, a Contratação de serviços especializados em limpeza e 
higienização de ambientes de atendimento à saúde do o município, cujas descrições 
detalhadas estão contidas no Termo de Referência do ANEXO VIII deste Edital. 
 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 3 deste edital, 
deverá apresentar a sua Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação em envelopes 
distintos, fechados, não transparentes, etiquetados com os dizeres abaixo indicados: 
 

MUNICIPIO DE NOVA PALMA – RS. 
PREGÃO Nº 027/2019. 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
LICITANTE: (razão social da licitante) 

MUNICIPIO DE NOVA PALMA – RS. 
PREGÃO Nº 027/2019. 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO 
LICITANTE: (razão social da licitante) 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente 
ou através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio 
legal, que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do 
representado. 
3.3. O CREDENCIAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA: 
a) Solicitação de Credenciamento, Conforme o Modelo do ANEXO II deste Edital; 
b) Se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da proponente, deverá apresentar: 
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b.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado. Em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. No caso de 
sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em 
exercício. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

c) Se representante legal da proponente, deverá apresentar: 
c.1) Instrumento público ou particular de procuração, este com firma do outorgante 
devidamente reconhecida, em que conste o nome da empresa outorgante, bem como 
de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, e, também, o nome 
do outorgado, constando ainda, a indicação de amplos poderes para formulação de 
propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
c.2) Ato Constitutivo, Estatuto Social ou documento semelhante da empresa, no qual 
a outorgante comprova poderes para tal investidura. 

 
d) Termo de aceitação plena das condições deste edital, conforme o modelo do ANEXO III 
deste Edital; 
e) Documento de identificação do representante legal da empresa participante. 
f) Declaração de enquadramento como ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno 
Porte), assinada por contador responsável. (Modelo Anexo VI); 
 
3.4 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é 
obrigatória a presença da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas 
referentes a licitação. 

OBS.:  Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião ou por funcionário da administração, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial.  

 

OBS.: TODA A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DEVERÁ SER 
APRESENTADA FORA DOS ENVELOPES. 

 
4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das 
licitantes e demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente 
fará o credenciamento, após receberá os envelopes nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e nº 02 
(HABILITAÇÃO); 
4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 
aceita a participação de nenhum licitante retardatário. 
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4.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão 
comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances 
verbais e para a prática dos demais atos do certame. 
 
5. PROPOSTA DE PREÇO 
5.1. A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado ou devidamente carimbada, 
sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, nos moldes do Anexo I deste edital e deverá estar 
totalmente preenchida, sob pena de ser invalidada. 
 
5.2. Deve ser elaborada com valor unitário, em moeda nacional no limite do valor de 
referência do Item 1, com, no máximo 02 (duas) casas decimais depois da vírgula. Deverão 
ainda estar incluídas no preço, quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e 
contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 
eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com terceiros, que correrão 
por conta da licitante vencedora. 
 
5.3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE: 

5.3.1. A proposta apresentada deverá ser em conformidade com o Anexo I deste 
edital, datada e assinada pelo representante legal; 
5.3.2. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao valor definido no 
objeto, conforma a tabela do Item 1; 
5.3.3. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade 
com o item 5 deste edital. 

 
6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1 Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO - UNITÁRIO e o julgamento será realizado pelo 
Pregoeiro e sua equipe de apoio, na data estabelecida no preâmbulo deste edital. 
 
6.2 Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto no artigo 44 e seus 
parágrafos da Lei n.º 8.666/93. 
 
6.3.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado como critério de 
desempate, o sorteio. 
 
6.4.Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da 
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, 
até a proclamação do vencedor. 
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6.5. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecerem novos 
lances verbais e sucessivos; quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 
escritas. 
 
6.6. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço, com lance mínimo de R$ 10,00 (dez reais), até a proclamação dos vencedores. 
 
6.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 
para determinação da ordem de oferta dos lances. 
 
6.8. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda a ordem de 
classificação. 
 
6.9. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
 
6.10. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES deste Edital. 
 
6.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará 
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
6.12. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo, o 
Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
6.13. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando; convocados pelo Pregoeiro, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
6.14. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo. 
 
6.15. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste edital, e ofertar o menor preço unitário de cada item. 
 
6.16. Serão desclassificadas: 
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a) As propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que 
contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de 
modo a ensejar dúvidas; ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como 
as que não atenderem aos requisitos do item 5; 
b) As propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

6.17. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital. 
 
6.18. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos. 
 
7 - DA HABILITAÇÃO 
7.1. Para fins de habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar os seguintes 
documentos, dentro do ENVELOPE Nº 02: 

a) Certidão de Regularidade com o FGTS; 
b) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais; 
c) Certidão de Regularidade de Débitos Estaduais; 
d) Certidão de Regularidade Conjunta de Débitos Federais; 
e) Certidão de Regularidade de Débitos Trabalhistas; 
f) Certidão de Comprovação do CNPJ; 
g) Declaração de que não emprega menores, salvo na condição de aprendiz, conforme 

o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (Modelo Anexo IV); 
h) Declaração sob penas da Lei, de que não existem fatos impeditivos da sua habilitação 

(Modelo Anexo V); 
i) Alvará de licença e localização da sede da licitante. 

 
7.2. As empresas deverão apresentar os documentos citados no item anterior, em vigor na 
data da abertura da Sessão Pública do Pregão. Os envelopes de documentação deste pregão 
que não forem abertos ficarão em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir 
da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 
05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
 
7.3. A participante vencedora que apresentar a documentação do(s) veículo(s) em 
desconformidade com o Item 1.1 deste Edital, será desabilitada para o certame, sendo 
convidada a próxima licitante, nas mesmas condições de participação desta. 
 
8 - DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DA COOPERATIVA 
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8.1 - A condição de ME ou EPP será comprovada mediante apresentação da Declaração 
assinada pelo contador responsável da empresa sob as penas da Lei, indicando se a empresa 
participante se enquadra como ME ou EPP; 
8.2 - A documentação de regularidade fiscal poderá ser regularizada após ser declarada a 
vencedora, ou seja, para a homologação e posterior elaboração do contrato, conforme 
estabelece o § 2º do Art. 43 da LC 123/06. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
que o proponente for declarado o vencedor 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; 
b) A não-regularização da documentação, no prazo de (05) cinco dias úteis, implicará 
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 a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
9 - DA ADJUDICAÇÃO 
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante. Constará na 
ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que 
todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as 
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se todos, vista imediata do processo. 
 
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na Sessão 
Pública do Pregão, terá ela o prazo de 03 (três) úteis para apresentação das razões de 
recurso. 
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10.2. As demais licitantes já intimadas na Sessão Pública supracitada, terão o prazo de 03 
(três) dias úteis para apresentarem as contra-razões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 
 
10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos 
de admissibilidade dos recursos. 
 
10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas por escrito ao 
Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, ou pelo e-mail 
licitacao@novapalma.rs.gov.br. 
 
10.5. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 
 
11 – DO CONTRATO 
11.1. As despesas provenientes das contratações provenientes deste Processo Licitatório, 
serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária: 

07 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL 
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 
2.040 - MANUTENÇÃO DOS SERV. MED. HOSP. AMBUL/POLICLINICA 
3390.39.00 (820)   Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica 
3390.39.05 (821)   Serviços Técnicos Profissionais 
Fonte: 040 - ASPS 
0107 - Assistência Médica a População 
2.042 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO ESF 
33.90.39.00 (886) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3834) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 0040 - ASPS 
33.90.39.00 (1874) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3970) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 4011 - Atenção Básica/ PIES 
33.90.39.00 (894) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3971) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 4500 - Atenção Básica/ PMAQ 

11.2. Todo o contrato proveniente do referido Processo Licitatório, terá a vigência de 12 
meses, sem possibilidade de prorrogação contratual, podendo haver reequilíbrio 
econômico-financeiro, desde que previamente solicitado pela CONTRATADA e 
comprovadamente necessário ao seguimento do contrato por ele referido. 
 

mailto:licitacao@novapalma.rs.gov.br
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11.3. O pagamento pela execução dos serviços será pelo valor unitário por KM rodado, 
conforme a ata do Pregão Presencial nº 027/2019, mensalmente, o montante relativo à tal 
período, mediante a emissão e apresentação da nota fiscal por parte da CONTRATADA, ao 
setor de contabilidade do município e mediante a comprovação da quilometragem realizada 
neste período. 
 
11.4. A supervisão e fiscalização da execução deste contrato e a autorização do pagamento 
das parcelas dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, que 
designará servidor responsável para tal. 
 
12 - DAS PENALIDADES 
12.1. Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
 
12.2. Multa de 10% (dez por cento), no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de dois anos. 
 
12.3. Multa de 5% (oito por cento), no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a 
Administração pelo prazo de um ano. 
 
12.4. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, limitado esta, a 10% (dez por cento) 
após o qual será considerado inexecução contratual. 
 
12.5. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das 
demais combinações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, 
impedido de licitar e contratar com o município de Nova Palma, e descredenciado do 
Cadastro do Município, nos casos de: 

a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) Apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) Comportamento inidôneo; 
f) Cometimento de fraude fiscal; 
g) Fraudar a execução do contrato; 
h) Falhar na execução do contrato. 

 
12.7. Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta e seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante 
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos 
do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
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12.8. As penalidades serão registradas no cadastro do contrato, quando for o caso. 
12.9. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Quaisquer informações ou dúvidas decorrentes de interpretação do Edital, deverão 
ser solicitadas por escrito, ao Município de Nova Palma/RS, no setor de Licitações, sito na 
Av. Dom Érico Ferrari, nº 145, ou pelo telefone (55) 3266-1166, no horário compreendido 
entre as 7:30h às 11:30h e 13:30h às 17:30h ou pelo e-mail licitacao@novapalma.rs.gov.br, 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data marcada para recebimento dos 
envelopes. 
 
13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no município, setor de 
Licitações junto a Secretaria de Administração. 
 
13.3. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou por 
funcionário da administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
13.4. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por 
conveniência do Município de Nova Palma, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, 
da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 
 
13.5. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
13.6. A Administração poderá revogar a licitação, por interesse público, devendo anulá-la 
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 
Federal nº 8666/93). 
 
14. DOS ANEXOS 

ANEXO I - Modelo de proposta de preços; 
ANEXO II - Modelo de credenciamento; 
ANEXO III - Modelo de declaração de aceitação das condições do Edital; 
ANEXO IV - Modelo de declaração de que não emprega menor; 
ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato Impeditivo; 
ANEXO VI - Modelo de declaração de ME ou EPP; 

mailto:licitacao@novapalma.rs.gov.br
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ANEXO VII - Minuta do contrato de prestação de serviços; 
ANEXO VIII - Termo de Referência; 
ANEXO IX - Procedimentos Operacionais Padrão. 

 
15. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Faxinal do 
Soturno/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, 
com expressa renúncia à outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 
 
 

Nova Palma/RS, 09 de agosto de 2019. 
 

 
 
 

________________________ 
ANDRÉ LUIZ ROSSATO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Apresentamos nossa proposta de preços para o objeto do Pregão Presencial nº 027/2019, 
acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos, tendo esta, 
a validade de 60 dias à contar da data da sessão do referido Pregão. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Serviços de limpeza e higienização mes 12   

 
NOME DA EMPRESA:  

CNPJ:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

AGÊNCIA e Nº DA CONTA P/ PAGTO:  

RESPONÁVEL PELO CONTRATO:  

CPF:  

RG:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

RG:  

CPF: 

 
Cidade/RS, em xx de xxxxxxxx de 2019. 

 
(Carimbo da empresa e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 
 
  
A empresa xxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na rua/Av. xxxxxxxxxxxxx, nº 
xxxx, Bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxxx/UF, por este instrumento, solicita o 
credenciamento à participação da mesma, na licitação instaurada pelo Município de Nova 
Palma/RS, na modalidade Pregão Presencial nº 026/2019, referente ao Processo Licitatório 
nº 096/2019. 
 
 
Cidade/UF, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(Firma reconhecida) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 
 
 
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) do RG nº 
xxxxxxxxxx e do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx DECLARA, sob as penas da Lei, que aceita plena e 
totalmente as condições do Edital do Pregão Presencial n° 027/2019, Processo Licitatório n° 
099/2019. 
 
 
Cidade/RS, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
Carimbo da empresa 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 
 
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) do RG nº xxxxxxxxxx e 
do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx DECLARA, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: (   ) A empresa emprega menor de idade, à partir de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, através de programas sociais previstos em Lei. 
 
 
Por ser expressão da verdade, assino a presente. 
 
 
Cidade/RS, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
Carimbo da empresa 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPLEDIMENTO LEGAL DE LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
 
 
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) do RG nº 
xxxxxxxxxx e do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 
fato impeditivo à nossa participação no Pregão Presencial n° 027/2019, Processo Licitatório 
n° 099/2019 da Prefeitura Municipal de Nova Palma/RS, que não fomos declarados 
inidôneos e não estamos impedidos de contratar com o Poder Público, nem suspensos de 
contratar com a Administração, nos comprometendo a comunicar ocorrência de fatos 
supervenientes. 
 
 
Por ser expressão da verdade, assino a presente. 
 
 
Cidade/RS, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
Carimbo da empresa 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 
 
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxx portador(a) do RG nº 
xxxxxxxxxx e do CPF nº xxx.xxx.xxx-xx DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA, ou EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 
da LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 e LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014, no Pregão 
presencial nº 027/2019 – Processo Licitatório nº 099/2019. 
 
 
Cidade/RS, em xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
Carimbo da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

CONTRATO Nº ____/2019. 
 

Por este Contrato de Prestação de Serviços, as partes contratantes, de um lado o Município 
de Nova Palma/RS, CNPJ nº 88.488.358/ 0001-56, com sede na Av. Dom Érico Ferrari, 145, 
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. André Luiz Rossato, CPF nº 
577.194.380-00, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxx, nº xxxx, Bairro, no município de 
xxxxxxxxxxxxxx/xx, CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada pelo(a) Sr(a). 
xxxxxxxxxxxxxx, CPF nº xxx.xxx.xxx-xx, doravante denominada CONTRATADA, firmam o 
presente contrato em conformidade com o Pregão Presencial nº 027/2019, Processo nº 
099/2019, Lie Federal 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, 
pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos obrigações e responsabilidade 
das partes a seguir descritas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Constitui objeto da presente Licitação a Contratação de serviços especializados em limpeza 
e higienização de ambientes de atendimento à saúde do o município, conforme o termo 
de referência do edital do Pregão Presencial nº 027/2019, o qual este instrumento também 
é parte integrante, com base na Ata da sessão pública do referido Pregão, sendo a 
CONTRATADA, vencedora do item 01 conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Serviços de limpeza e higienização mes 12 XXXX XXXXXXXX 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 
A execução do presente contrato será de acordo com o Edital do Pregão Presencial nº 
027/2019, devendo a CONTRATADA respeitar, durante a vigência deste contrato, o disposto 
no Termo de Referência (Anexo IX), parte integrante do referido edital, assim como este 
instrumento, sob pena das sansões previstas em Lei pela inexecução total ou parcial deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução deste Contrato, o valor mensal de 
R$ xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), em até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequente 
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ao da prestação dos serviços, mediante a emissão e apresentação da nota fiscal por parte 
da CONTRATADA, ao setor de contabilidade do município. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO 
O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, por 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite da Lei 8.666/93, com 
possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, desde que comprovadamente 
necessário devendo, a CONTRATADA, fornecer tal comprovação, ficando à cargo da 
Secretaria Municipal de Administração a análise do pedido. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA FONTE PAGADORA 
As despesas provenientes do presente contrato, serão cobertas pela seguinte dotação 
orçamentária: 
07 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL 
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 - Saúde 
301 – Atenção Básica 
0107 - Assistência Médica a População 
2.042 - ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO ESF 
33.90.39.00 (886) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3834) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 0040 - ASPS 
33.90.39.00 (1874) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3970) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 4011 - Atenção Básica/ PIES 
33.90.39.00 (894) - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
33.90.39.99 (3971) - Serviço de Limpeza Pública 
Fonte: 4500 - Atenção Básica/ PMAQ 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS DAS PARTES 

6.1. DA CONTRATANTE: 
6.1.1. Receber o objeto deste contrato nas condições contratadas; 
6.1.2. Aplicar as sanções previstas neste contrato e na Lei 8.666/93, no caso de 
descumprimento contratual; 
6.1.3. Rescindir este contrato nos moldes da Cláusula Oitava deste Contrato. 

6.2. DA CONTRATADA: 
6.2.1. Receber o valor ajustado na forma e no prazo contratados; 
6.2.2. Receber totais condições da CONTRATADA, se necessário, para a 
realização do objeto. 
6.2.3. Ser previamente avisada pela CONTRATANTE, de quaisquer 
irregularidades que venham ocorrer durante a vigência deste Contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

7.1. DA CONTRATANTE: 
7.1.1. Efetuar pagamento da forma ajustada neste contrato; 
7.1.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do 
contrato; 
7.1.3. Fiscalizar a execução deste contrato. 

7.2. DA CONTRATADA: 
7.2.1. Executar o objeto na forma contratada; 
7.2.2. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas 
de seus empregados; 
7.2.3. Manter-se, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas; 
7.2.4. Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos 
que comprovem a execução do contrato e, se solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, assumir inteira 
responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato; 

7.2.5. Reconhecer os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa, 
previstos no art.77 da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a XXI e XVII do art. 78 da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido o termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 
A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos, decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como na assunção dos serviços pela 
contratante na forma que a mesma determinar.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
O CONTRATADO sujeita - se às seguintes penalidades: 

a) Multa de 3% (três por cento) sobre o montante não adimplido do contrato em caso 
de descumprimento das etapas do cronograma, exceto em casos justificados e ou em 
atraso de repasse; 
b) Multa de 8% (oito por cento) sobre o correspondente ao saldo restante do 
contrato, no caso de reincidência no atraso das etapas, exceto em casos justificados 
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e ou em atraso de repasse, sendo considerada inexecução parcial do contrato, 
cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 
c) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o total do contrato no caso de inexecução 
total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos). 

 
CLAUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A supervisão e fiscalização da execução deste contrato e a autorização do pagamento das 
parcelas dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
através do(a)(s) Sr(a)(s). xxxxxxxxxxxxxxxxx, servidor do quadro de funcionários deste 
município, designado pelo Sr. Prefeito Municipal para o exercício de tal função. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Fica eleito o foro da comarca de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul, excluído 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas 
do presente instrumento. 
 
Estando as partes de comum acordo, cientes das cláusulas aqui propostas e declaram 
cumpri-las fielmente, sob as penas da Lei, assinando o presente instrumento contratual em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, junto à 02 (duas) testemunhas abaixo subscritas. 
 

Nova Palma/RS, xx de xxxxxxxx de 2019. 
 
_________________________ __________________________ 
MUNICÍPIO DE NOVA PALMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATANTE   CONTRATADA 
 
Testemunhas: 

__________________ _______________________ 
1. Xxxxxxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF: xxx.xxx.xxx-xx CPF: xxx.xxx.xxx-xx 
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ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2019. 

 

Constitui o objeto deste certame, o descrito na Cláusula Primeira deste edital, conforme 

tabela seguinte. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 Serviços de limpeza e higienização mes 12 3.000,00 36.000,00 

 

1. A licitante vencedora deverá fornecer um funcionário para realizar a higienização e 

limpeza das unidades básicas de saúde e policlínica do município, seguindo, 

obrigatoriamente, o PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO, ANEXO IX deste Edital, sob 

as seguintes condições: 

1.1. O funcionário fornecido pela vencedora ficará sob a supervisão e fiscalização, 

tanto do cumprimento do horário, quanto da prestação dos serviços, da Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social, que designará servidores responsáveis dos 

órgãos subordinados para tal; 

1.2. O funcionário fornecido pela vencedora deverá realizar os serviços que lhe forem 

conferidos, cumprindo o mesmo horário de expediente do órgão ao qual está 

prestando os serviços, ciente do item anterior; 

1.3. A empresa vencedora deste item 01, é a responsável por todas as obrigações 

fiscais, sociais e trabalhistas do funcionário fornecido, bem como responsável por 

todos e quaisquer danos ao patrimônio municipal ou às pessoas e/ou servidores 

municipais ou ao erário municipal, que vierem à ser causados pelo funcionário 

fornecido. 
















































