PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 18.303.263/0001-35

CONVITE Nº. 007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO
PRETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.303.263/0001-35, COM
SEDE NESTA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, À
PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 37, ATRAVÉS DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ
REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE - TIPO
MENOR PREÇO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE
FISIOTERAPIA, CONFORME OBJETO DESTE EDITAL, EM
CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA
PELAS LEIS Nº 8.883/94 E Nº 9.648/98, SOB AS SEGUINTES
CONDIÇÕES:
ENTREGA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/ PROPOSTA
Os envelopes exigidos nesta licitação deverão ser entregues até as 13:30 horas do dia
16/06/2015, à Praça São Sebastião, nº 37, Centro, no Setor de Protocolo, no edifíciosede da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto/ MG, CEP 35.815-000.
Observação: Este prazo é preclusivo do direito de participação. Não serão
aceitos os envelopes protocolados após o horário fixado para este fim.
ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/ PROPOSTA
Os envelopes “Habilitação” serão abertos no dia 16/06/2015, às 14:00 horas na sala
de reuniões do prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto,
situada à Praça São Sebastião, nº 37, Centro, CEP 35.815-000, São Sebastião do Rio
Preto. Os envelopes contendo a “Proposta de Preço” serão abertos em data
designada pela Comissão Permanente de Licitação.
1 - OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento
de matérias de fisioterapia, conforme especificações constantes deste Edital e da
Minuta do Contrato.
2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. O direito de participar desta licitação é assegurado aos convidados interessados e
os demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu
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interesse por escrito, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas, e que protocolarem seus envelopes distintos,
lacrados e rubricados no fecho, sendo:
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
2.2. A participação nesta licitação é vedada a servidores e empresas em cujo quadro
de dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos figure servidor, a qualquer
título, da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto.
2.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, recuperação
judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio,
qualquer que seja sua forma de constituição.
3 - HABILITAÇÃO
3.1. Os interessados deverão apresentar os documentos comprobatórios da
habilitação dentro de um envelope hermeticamente fechado, contendo este, na sua
parte externa e frontal, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
CONVITE Nº. 007/2015
PROPONENTE:
3.2. O ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO - deverá conter -Pessoa Jurídica:
3.3.1. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular quanto ao
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
3.3.2. Certidão negativa quanto à Dívida Ativa da União - Ministério da Fazenda;
3.3.4. Certidão negativa de débito junto à Receita Federal;
3.3.5. CNPJ
3.3.6. Contrato Social e suas alterações,
3.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
3.3.8. Declaração emitida pelo licitante de que não emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 anos, nos
termos da Lei n° 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02, conforme
Modelo constante do Anexo II que integra este Edital.
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3.3.9. Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de contratar com
a Administração Pública conforme Modelo constante do Anexo IV que integra este
Edital.
3.4. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em cópias, previamente
autenticadas em cartório ou por servidor público componente da Comissão
Permanente de Licitação. Caso o licitante opte pela conferência por servidor da
Comissão, deverá apresentar os originais e cópias à Comissão Permanente de
Licitação até as 13:30 horas do dia 16/06/2015, para que esta os confira e
autentique.
3.4.1. Caso o licitante opte por apresentar os documentos em seus originais, estes não
lhe serão devolvidos, pois integrarão o processo de licitação.
3.5. Os licitantes que apresentar os documentos citados nos subitens acima em
desacordo com a exigência descrita será automaticamente inabilitado.
OBSERVAÇÕES
* Os documentos deverão ser apresentados em seus originais ou cópias, previamente,
autenticadas em cartório ou na Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto.
Caso o licitante opte por apresentar os documentos em seus originais, estes não
lhe serão devolvidos, pois integrarão o processo de licitação.
* Não serão aceitos, de forma alguma, documentos copiados ou transferidos por fax.
* A apresentação de documentos exigidos neste Edital com prazo de validade vencido
à data de abertura do envelope “HABILITAÇÃO” importará na inabilitação do
licitante, não sendo tal falta suprível por protocolo de solicitação dos mesmos.
* Não serão aceitos certificados, certidões, ou qualquer outro documento com prazo de
validade vencido;
* Os documentos que não contiverem data de validade, esta será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de sua emissão.
* Os documentos exigidos neste Edital deverão também estar em validade na data da
sua contratação (emissão da nota de empenho), obrigando-se o adjudicatário a
reapresentá-los, caso suas validades tenham se esgotado no período
compreendido entre a data de abertura da licitação e a do empenhamento.
* As Certidões Negativas de Débito do INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS,
retirados via internet, só serão considerados como válidos, mediante consulta online ao Sistema, no ato de abertura desta licitação.
* A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos especificados
no item 3.2 e 3.3 deste Edital desqualifica o interessado, que não participará das
fases subseqüentes desta licitação.
* A Comissão Especial de Licitações, na hipótese de ocorrer a inabilitação de todos os
licitantes, poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova
documentação, em consonância com o artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e
posteriores alterações.
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4 - PROPOSTA
4.1. Os interessados deverão apresentar a proposta dentro de um envelope
hermeticamente fechado, contendo este, na sua parte externa e frontal, os
seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA
À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
CONVITE Nº. 007/2015
PROPONENTE:
4.2. A proposta deverá satisfazer na forma e conteúdo às exigências deste
instrumento convocatório, conforme modelo constante do Anexo V que integra este
Edital, e, especialmente, o seguinte:
4.2.1. Deverá ser entregue em uma via, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
devidamente assinada em todas as folhas.
4.2.2. Deverá constar:
4.2.2.1. Nome do Proponente;
4.2.2.2. Endereço do Proponente;
4.2.2.3. Modalidade e número da licitação;
4.2.2.4. Preço mensal do serviço em Real;
4.2.2.5. Validade mínima da proposta: 60 (sessenta), dias contados a partir da
abertura da mesma.
5 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
5.1. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a Proposta mais vantajosa,
utilizando-se como critério de julgamento o menor preço mensal dos serviços de
Fisioterapia.
5.2. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste
instrumento convocatório serão desclassificadas, bem como aquelas que tenham
cotado preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.
5.3. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas, o critério de desempate,
após obedecido o disposto no parágrafo 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será o
sorteio.
5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou vantagens não
previstas neste Convite, nem indicações de descontos, acréscimos, impostos,
taxas e percentuais computados nos preços apresentados.
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6 - RECURSOS
Poderão ser interpostos recursos, em conformidade com o que estabelece o artigo
109, § 6° da Lei nº 8.666/93.
7 - PENALIDADES E MULTAS
7.1. O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas, caracterizará a
inadimplência, sujeitando-se o proponente às sanções enumeradas no art. 87 da
Lei nº 8.666/93 e às multas previstas neste instrumento.
7.2. O profissional Contratado estará sujeito à multa de 0,3% (zero vírgula três por
cento) ao dia sobre o valor mensal atualizado do contrato por atraso injustificado na
execução dos serviços solicitados.
7.3. Sem prejuízo das outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, caberá a
imputação de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do
contrato, além das perdas e danos que se apurarem, nas seguintes hipóteses:
7.3.1. Inexecução total ou parcial dos serviços contratados.
7.3.2. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente.
7.3.3. Nos demais casos previstos na Lei nº 8.666/93
7.4. A rescisão unilateral, sem justificativa nos termos contratuais, deverá ser
notificada por AR, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, obrigando a parte
que tomar a iniciativa a indenizar a outra no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do saldo remanescente que seria gerado da data da rescisão até o término
normal da vigência deste instrumento contratual.
7.5. Em caso de rescisão, sem justa causa, por parte do Contratado, ainda se lhe
aplicam as demais penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.
7.6. As multas serão automaticamente descontáveis de quaisquer créditos, devendo
ser aplicadas por representação da Secretaria Municipal de Administração e/ou
Procuradoria e aprovação do Prefeito.
8 - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A Secretaria Municipal de Administração promoverá a fiscalização da execução
dos serviços, sempre que entender necessário, sem aviso prévio à CONTRATADA.
8.2. A existência da fiscalização não eximirá o licitante contratado de nenhuma
responsabilidade quanto à qualidade dos serviços prestados.
9 - DA RESPONSABILIDADE
9.1. Serão de responsabilidade do profissional CONTRATADO:
9.1.1. Iniciar a execução dos serviços de Fisioterapia imediatamente após a assinatura
do contrato.
9.1.2. Responder às consultas do Contratante, na forma prevista no contrato.
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9.1.3. Prestar o serviço de fisioterapeuta no Município conforme determinado pela
secretaria de saúde
9.1.4. Apresentar, sempre que solicitados pela Contratante, os documentos cadastrais
exigidos pela Lei nº 8.666/93.
9.1.5. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento.
9.1.6. O CONTRATADO deverá tomar os cuidados necessários à perfeita execução do
contrato.
9.1.7. Executar com zelo e diligência o serviço proposto, sem prejuízo da qualidade
necessária.
9.2. Serão de responsabilidade da CONTRATANTE:
9.2.1. Fornecer a legislação vigente pertinente e outras informações complementares
necessárias à execução do serviço.
9.2.3. Efetuar o desconto e recolhimento da contribuição previdenciária e do IRRF do
profissional contratado, quando for o caso.
10 - DOS PRAZOS
10.1. O prazo para início dos serviços será imediatamente à assinatura do contrato;
10.2. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2015.
10.3. O prazo do contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditivos, por conveniência
das partes, desde que devidamente justificada a decisão de prorrogar.
11 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As

despesas decorrentes desta licitação
Orçamentária:
01.0007.0001.3.3.90.30.00 Ficha 221

correrão

pela

seguinte

Dotação

12 - DO PREÇO
12.1. Pelos serviços prestados de Fisioterapia, o Contratante pagará mensalmente ao
Contratado o preço constante da proposta vencedora, mediante RPA, até o 5º
(quinto) dia útil de cada mês, com exceção do pagamento do último mês de cada
exercício financeiro, que será feito até o dia 30 de dezembro.
13 - DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
DO CONTRATO
13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante os 12 (doze) primeiros meses.
13.2. Após os primeiros 12 (doze) meses, quando da prorrogação, os preços poderão
ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, de acordo com a
variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, acumulado no período.
13.3. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de
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reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no
artigo 65, II “d”, da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão.
Durante as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma
poderá paralisar a execução dos serviços.
14 - DO CONTRATO
14.1. O licitante vencedor será convocado para assinar contrato, conforme minuta
constante do Anexo I, que integra este edital.
14.2. O Contrato, que obedecerá ao disposto neste Edital e as condições do Capítulo
III, da Lei Federal nº 8.666/93, deverá ser assinado pela adjudicatária no prazo de
2 (dois) dias após a data da convocação.
14.3. É facultado à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto, quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar o instrumento
equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, pela ordem de classificação.
14.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da apresentação das propostas, sem a
comunicação para a contratação, fica o licitante liberado dos compromissos
assumidos.
14.5. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, pelos motivos
constantes no artigo 78, incisos I a XVII, e parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
15 - DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste
edital, nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outros licitantes.
15.2. A Administração poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por
conveniência administrativa e interesse público devidamente justificado, sem que
caiba à licitante direito a indenização, salvo em caso de dano efetivo disso
resultante e na forma da Lei.
15.3. A Administração deverá anular a presente licitação, no todo ou em parte, sempre
que ocorrer ilegalidade de ofício ou por provocação.
15.4. A anulação do procedimento licitatório não gera direito de indenização, salvo nos
casos legais.
15.5. As reuniões de abertura dos envelopes serão sempre públicas.
15.6. A Comissão de Licitação reserva-se o direito de realizar a análise das propostas
reservadamente ou em público.
15.7. É vedado ao licitante retirar sua proposta, ou parte dela, após encerrada a
reunião de abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”.
15.7.1. Havendo desistência por parte do licitante, após o encerramento da reunião de
abertura, se sujeitará este às penalidades nesta licitação.
15.8. De acordo com a conveniência da Administração da Prefeitura Municipal,
devidamente justificada, quantidades poderão ser aumentadas ou reduzidas até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) conforme o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93;
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15.9. Constituem Anexos deste Edital:
a) ANEXO I - DESCRIÇÃO DO OBJETO
a) ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
b) ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
c) ANEXO IV - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR
DA LICITAÇÃO
d) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE
e) ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA
f) ANEXO VII – MODELO DE RECIBO
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelos interessados, em dias
úteis, no horário de 08:00 às 17:00 horas, na prefeitura Municipal de São
Sebastião do Rio Preto, na Praça São Sebastião, nº 37, Centro, São Sebastião do
Rio Preto/MG, ou pelo telefone (31) 38675126
São Sebastião do Rio Preto, 26 de maio de 2015.

_________________________________
Gislene Maria Aguiar de Oliveira Moura
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
Material de Fisioterapia

Item
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14

Descrição
Atadura faixa de crepom 100%
algodão 13 fios cm, comprimento em
repouso 1,80m
Alcool etilico 70%, liquido garrafa 1
litro
Aparelho de Pressão arterial digital,
automático de pulso linha master
Bola plástica tipo dente de leite
Bolsa de gel térmica para calor e frio
de 400g para freezer e microondas
Cabo condutor das correntes do
aparelho TENS/FES neurodinll,
imbramed, geração 200 pino banana,
2 canais, 4 fios (vermelho com preto)
(azul com verde)
Colchonete cor azul, tamanho
pequeno, para ginástica, exercícios
físicos 130X50X5 cm
Corda rotativa para exercícios
aeróbicos, com apoio protetor das
mãos
Exercitador de madeira usado para
fortalecer os pés e o tornozelo
Faixa elástica para exercícios e
fisioterapia de reabilitação,cor de rosa
(leve), amarelo ( fraco), azul( médio
forte) , roxo (forte), laranja(extra forte)
e prata (super forte) 3 cada
Handy Plus exercitador de mão para
flexão e extensão elástica dos dedos
Placa de eletrodo condutor das
correntes do aparelho TENS/FES,
retangular (3x5)
Placa de eletrodo condutor das
correntes do aparelho TENS/FES
quadrado (5x5)
Puxador simples para faixa elástica

Qtd

unid

200

unid

12

unid

Valor total

03
40

unid

12

unid

6

pares

40

unid

42

unid

1

unid

18

kit

02

unid

12

unid

12

unid

8

par
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15

16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

resistente, de borracha
Plataforma vibratória equipamento de
exercício físico com alças para os
exercícios velocidade 0 a 50 potencia
300w, por movimento vibratório lateral,
720 rotações por minutp
Tubbing faixa elástico para exercício
1,5m amarelo ( fraco), azul (médio),
laranja (extra forte),rosa (leve) e roxo
(forte) 3 de cada
Travesseiro cor branca, de espuma,
revestido em courvim para clinicas,
40x60cm
Esparadrapo para curativo
Micropore fita hipoalergenica delicada
e porosa, ideal para curativos em
peles sensíveis, na cor branca
Kinesiology tape bandagem elásticas
azul (5cmx5cm), bege
3,75cmx5m)e7,5cmx5m, preto
(5cmx5m), verde(5cmx5m), rosa
(5cmx5m)
Bambolê
Cone de sinalização TAM médio
Halter 0,5;
Halter 1kg
Halter 2kg
Halter 3kg
Caneleira 1kg
Caneleira 2kg
Caneleira 3kg
Caneleira 4kg

01

unid

15

unid

2

unid

50

Unid

50

unid

unid
30
10
2
2
2
2
1
1
1
1

unid
Unid
par
par
par
par
par
par
par
par
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram a Prefeitura
Municipal
de
São
Sebastião
do
Rio
Preto
e
__________________________.

O Município de São Sebastião do Rio Preto, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ 18.303.263/0001-35, com edifício-sede da Prefeitura localizado
à Praça São Sebastião, nº 37, Centro, São Sebastião do Rio Preto/MG, neste
instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Antonio celso Pessoa Moreira
Gonçalves, brasileiro, residente e domiciliado em São Sebastião do Rio Preto/MG,
doravante denominado CONTRATANTE e __________________________,
___________, ____________, _______________, portador do CPF/CNPJ nº
_____________ e C.I. nº _______________, residente e domiciliado na Rua
________, nº _____, em ________________/MG, neste instrumento denominado
doravante CONTRATADO, celebram o presente Contrato para fornecimento de
materiais de fisioterapia, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento
de material de fisioterapia, conforme especificações constantes deste Edital e da
Minuta do Contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
2.1. O prazo de vigência do presente contrato inicia a partir da assinatura do
presente contrato, até 31/12/2015.
2.2. O prazo deste contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditivos, por
conveniência das partes, desde que devidamente justificada a decisão de prorrogar.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1. O Contratante pagará ao Contratado, pelo fornecimento dos materiais a
importância de R$ ___________________ (______________reais), até vinte dias após
do fornecimento dos materiais.
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CLÁUSULA QUARTA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E DO REAJUSTE DE
PREÇOS
meses.

4.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante os 12 (doze) primeiros

4.2. Após os primeiros 12 (doze) meses, quando da prorrogação, os preços
poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, de acordo com a
variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, acumulado no período.
4.3. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em face dos
aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de
reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no
artigo 65, II “d”, da Lei de Licitações, buscarão uma solução para a questão. Durante
as negociações, o prestador de serviço contratado em hipótese alguma poderá
paralisar a execução dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO AO CONVITE
O presente contrato é celebrado através do Convite nº. 007/2015, em
atendimento à Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas do presente contrato correrão pela seguinte dotação
orçamentária:
6.1.1. Nos exercícios seguintes, por se tratar de prestação de serviços
continuados, as despesas correrão por conta das dotações orçamentárias
correspondentes, no caso de prorrogação contratual.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
7.1. Fornecer os produtos licitados mediante ordem de fornecimento após a
assinatura do contrato.
7.2. Responder às consultas do Contratante, na forma prevista no contrato.
7.4. Apresentar, sempre que solicitados pelo Contratante, os documentos
cadastrais exigidos pela Lei nº 8.666/93.
7.5. Cumprir e fazer cumprir as especificações gerais deste instrumento.
7.6. O CONTRATADO deverá tomar os cuidados necessários à perfeita
execução do contrato.
7.7. Executar com zelo e diligência o serviço proposto, de forma a
assegurar o cumprimento do prazo estabelecido, sem prejuízo da qualidade
necessária.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Fornecer a legislação vigente pertinente e outras informações
complementares necessárias à execução do serviço.
8.2. Fornecer cópia do empenho global, referente ao contrato de prestação
de serviço.
8.3. Efetuar o desconto e recolhimento da contribuição previdenciária e do
IRRF do profissional contratado, quando for o caso.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. O Contratado estará sujeita à multa de 0,3% (zero vírgula três por
cento) ao dia sobre o valor mensal atualizado do contrato por atraso injustificado na
execução dos serviços solicitados.
9.2. Sem prejuízo das outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93, caberá a
imputação de multa no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato,
nas seguintes hipóteses:
9.2.1. Inexecução total ou parcial dos serviços contratados.
9.2.2. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente.
9.2.3. Nos demais casos previstos na Lei nº 8.666/93
9.3. A rescisão unilateral, sem justificativa nos termos contratuais, deverá
ser notificada por AR, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, obrigando a parte
que tomar a iniciativa de indenizar à outra no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do saldo remanescente que seria gerado da data da rescisão até o término
normal da vigência deste instrumento contratual.
9.4. Em caso de rescisão, sem justa causa, por parte do Contratado, ainda
se lhe aplicam as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
9.5. Caso o Contratante venha a permanecer inadimplente por mais de 90
(noventa) dias, nos termos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, o Contratado poderá
paralisar a prestação dos serviços e solicitar a rescisão do presente contrato, sem
prejuízo do crédito a que tiver direito contra o Contratante.
9.6. Ocorrendo atraso nos pagamentos, o Contratado incluirá na fatura
seguinte o valor correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) do valor da
parcela em atraso, a título de mora para cada mês, consoante art. 52, § 1º, do Código
de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. O contrato ficará, de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução,
total ou parcial (arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Administração da Câmara
Municipal com o direito de retomar os serviços e aplicar multas no Contratado, além de
exigir, se for o caso, indenização.
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10.2. Os casos de rescisão administrativa são os previstos na Lei nº 8.666/93
(art. 77 e 78), aplicando-se as penalidades contratuais previstas e as penalidades da
mencionada legislação (art. 80 da Lei nº 8.666/93).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INÍCIO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
11.1. Execução indireta, empreitada por preço global.
11.2. Para o início da execução dos serviços, deverá o Contratante
apresentar ao Contratado a competente Nota de Empenho Prévio, emitida no valor
global, constante na Cláusula Terceira, devendo este procedimento também ser
efetuado quando das renovações deste por outros períodos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Aplica-se à execução deste contrato e especialmente aos casos omissos o
disposto na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
Valor Total do Contrato: R$ ____________ (_________ mil reais).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
O foro do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, é o da Comarca de
Conceição do Mato Dentro.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias do
mesmo teor e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas.

São Sebastião do Rio Preto,

de

de 2015.

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Contratante
Contratado
Testemunhas:
1 -________________________________
Nome:
CPF:

2- ____________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO III

DECLARAÇÃO

CONVITE 007/2015

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº
____________________, com sede na Rua ___________, nº ________, Bairro
___________, na cidade de __________/____, por seu representante legal, Senhor
________________, portador da Cédula de Identidade, RG. nº ___________ e do
CPF nº _____________, residente e domiciliado na Rua ____________, nº
_________, Bairro _______, em ________________/___, DECLARA, para os devidos
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto nº
4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
(

) Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

_______________, ______ de ____________de 2015.

________________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
Comissão Permanente de Licitações
REFERÊNCIA: Edital de Convite n°. 007/2015
OBJETO: Materiais de Fisioterapia
Através
da
presente,
credenciamos
o
(a)
Sr.
(a)
_______________________________, portador (a) da Cédula de Identidade n°
________________ e CPF sob o n° ________________, a participar da licitação
instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, na
modalidade supra referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de
Recurso.

2015.

São Sebastião do Rio Preto (MG), ____ de ____________ de

_____________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa ___________________(nome do(a) licitante), inscrito(a) no
CPF/CNPJ sob o n.º ..................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente
data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firma a presente.
(Local), (data)

.............................................................
Assinatura do licitante
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA PADRONIZADA
À
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto
Comissão Permanente de Licitação
Licitação modalidade CONVITE Nº. 007/2015
Processo Administrativo 026/2015
Tipo MENOR PREÇO
____________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº______________________ com sede situado à____________________________,
bairro______________, município de_____________________, vem, perante Vs. Sa.,
apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL, para a licitação em epígrafe:
ITEM
01

ESPECIFICAÇÕES

PREÇO
GLOBAL (R$)

A presente licitação tem como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de material de fisioterapia,
conforme especificações constantes deste Edital e da R$
Minuta do Contrato.

Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos
constantes do Convite nº 007/2015 e ainda que:
a) A presente proposta tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar de sua abertura;
b) Estão inclusos no preço todos os encargos tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, assim como fretes e seguros;
c) Concorda com todas as condições estipuladas no instrumento
convocatório.
Município, .......... de .............................. de 2015.
______________________________________________________
(Assinatura)
Nome:
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ANEXO VII

RECIBO
PROCESSO ADMINSTRATIVO No 026/2015
MODALIDADE CONVITE No 007/2015
ABERTURA: ÀS 14:00 HORAS
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para
fornecimento de material de fisioterapia, conforme especificações constantes deste
Edital e da Minuta do Contrato.

OBJETO:

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto–MG, o
edital referente ao Processo Administrativo no 026/2015, Convite no 007/2015,
expedido na forma da Lei no 8.666/93 e suas alterações, para participar do referido
processo licitatório promovido por esta administração cuja apresentação dos
documentos e propostas se dará até às 13:30 horas do dia 16/06/2015.
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente recibo.
Recebido em ........../........................../..........

__________________________________
Assinatura e Carimbo com identificação
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