
 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

(CONSULTORIA CONTÁBIL)  

 
 
 

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 06.016.527/0001-90, com sede à Avenida João Ponce de 
Arruda, 1.510 – Loteamento Cellus, nesta cidade de Rondonópolis – Mato Grosso, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará o PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 do tipo Pregão Presencial com MENOR 

PREÇO GLOBAL, o qual será conduzido pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituído pela 
Portaria nº 357/2020 de 03 de Julho de 2020, na Sala de Licitações, no horário e dia designados. 

 
OBJETO:  Consultoria na execução orçamentaria, financeira, patrimonial e procedimentos 

administrativos de acordo com a Nova Contabilidade Pública;  
Consultoria na elaboração de projetos de Lei: LDO, PPA, LOA e dos Créditos Adicionais 

Suplementar e Especiais: 

 

 Orientar e acompanhar os registros contábeis e fechamentos de balancetes e balanço 

Patrimonial. 

 Orientar e acompanhar as prestações de contas de Convênio. 

 Orientar nos lançamentos das receitas e nas conciliações bancarias. 

 Orientar movimentação de créditos adicionais. 

 Garantir que a informação da contabilidade orçamentaria financeira e patrimonial esteja 

condizente com as regras adotadas pela Nova Contabilidade Pública. 

 A empresa deverá prestar consultoria presencial no mínimo 20 horas semanais. 

 

  

 

DATA:  15/05/2020 À 14h:00   

LOCAL: SALA REUNIÕES DO SERV SAÚDE – AV. JOÃO PONCE DE 

ARRUDA, 1510 – CENTRO – CEP 78700-260 – FONE (66) 3423-2627 

RONDONÓPOLIS – MT. 

 

Rondonópolis-MT, 05 maio de 2020. 

 

 

 

FÁBIO B. RODRIGUES 

PREGOEIRO 

 

 

JACILENE SANTOS SILVA 

DIRETORA EXECUTIVA DO SERV SAÚDE 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 
 
 
 
 
 
 

1 – PREÂMBULO 

 

 
1.1 - O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – SERV SAÚDE, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 
06.016.527/0001-90, com sede à Avenida João Ponce de Arruda, 1.510 – 
Loteamento Cellus, nesta cidade de Rondonópolis – Mato Grosso, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará o PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2020 do tipo 
Pregão Presencial com MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será conduzido 
pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, instituído pela Portaria nº 357 de 03 
Julho de 2020, na Sala de Licitações, no horário e dia designados. 
 

 
 
 

2 – OBJETO 

 

 

2.1 - A presente licitação tem seguinte OBJETO:  Consultoria na execução orçamentaria, 

financeira, patrimonial e procedimentos administrativos de acordo com a Nova Contabilidade 

Pública;  

 

Consultoria na elaboração elaboração de projetos de Lei: LDO, PPA, LOA e dos Créditos 

Adicionais Suplementar e Especiais; 

 

 Orientar e acompanhar os registros contábeis e fechamentos de balancetes e balanço 

Patrimonial. 

 Orientar e acompanhar as prestações de contas de Convênio. 

 Orientar nos lançamentos das receitas e nas conciliações bancarias. 

 Orientar movimentação de créditos adicionais. 

 Garantir que a informação da contabilidade orçamentaria financeira e patrimonial esteja 

condizente com as regras adotadas pela Nova Contabilidade Pública. 

 A empresa deverá prestar consultoria presencial no mínimo 20 horas semanais, conforme 

discriminação disposta no Anexo I do Edital. 
 

 



 

 

 

 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 
3.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a 
todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação. 

 

3.2 - Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente pregão 

deverão trazer fotocópia da documentação exigida autenticada em cartório que farão 

parte do processo. 

 

3.2.1 - Só serão aceitas cópias legíveis. 

 

3.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em 

quaisquer das hipóteses a seguir elencadas: 

 

I) - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e   
impedimento de contratar com o Município de Rondonópolis - MT.  

II) - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  
III) - Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação;  
IV) - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

V) - Estrangeiras que não funcionem no país;  
VI) - Empresa que tenham sócios que sejam servidores do Município de Rondonópolis; 
VII) - Que não tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado  

Inscrito no contrato social. 

 

3.4 - Caberá ao Pregoeiro solicitar o contrato social ou sua cópia autenticada, no 

momento do credenciamento, para confirmação do inciso VII do Edital, decidindo a respeito. 
 

4. DO CREDENCIAMENTO (Fora do Envelope) 

 
4.1 - O Credenciamento será realizado a partir das 14:00h, do dia 06/05/2020, na sala de 

reuniões, e, os envelopes contendo PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO definidos neste Edital e seus anexos, deverão ser protocolados na SALA DE 

REUNIÕES DO SERV SAUDE até as 14:00h do dia 15/05/2020. 

4.1.2 - Para efeito de credenciamento, só serão aceitos pelo pregoeiro e pela equipe 

de apoio cópia autenticada de toda documentação apresentada sob pena de 

descredenciamento.  
4.2 - Para participação na presente licitação, às empresas deverão se apresentar para o 

certame através de procurador devidamente constituído, devendo apresentar no início da  
licitação, PROCURAÇÃO com poderes específicos ou CARTA DE CREDENCIAMENTO 

com firma reconhecida em cartório (ANEXO II), acompanhada de documentos de identificação 
originais. 

 



 

4.2.1 - Fica dispensada a exigência de procuração ou carta de credenciamento constante 
do item 4.2 deste edital, caso a representação na licitação se faça através de diretor ou sócio da 

empresa, devidamente comprovado através da apresentação de qualquer documento abaixo: 

 

4.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

4.2.3 - 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; 

 

4.2.3.1 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados da última alteração 

ou da consolidação respectiva; 

 
4.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

 

4.2.5 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

4.2.6 - Copia do CPF e RG do proprietário e sócios. 

 

4.3 - AS MICRO EMPRESAS, MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE que apresentar no ato do Credenciamento, certidão 

simplificada como forma de comprovação de enquadramento como MICROEMPRESA, MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE emitido pela Junta 

Comercial da sede da licitante, deverá ser emitida com data do ano vigente. 

 

4.4 - Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, modelo (ANEXO 

III). 

 
4.5 - Declaração de Conhecimento e Aceitação do teor do Edital, podendo obedecer ao 

Modelo (ANEXO VII) 

 

4.6 - A licitante que não apresentar os Documentos de Credenciamento ficará 

impedida de apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão e ficará, 

Impossibilitada  de  responder  pela  empresa,  e  interpor  recurso  em  qualquer  fase. 

Somente será aproveitada a sua proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 
5.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, a partir desse momento não será aceita 

participação de novos licitantes. 

 

5.2 - O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes 
informações:  

 

ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONÓPOLIS   
NOME COMPLETO DO LICITANTE 

ENDEREÇO: 

CNPJ e/ou CPF: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

DATA DE ABERTURA: 15/05/2020  
HORÁRIO LOCAL: 14:00 HORAS (HORARIO DE MATO GROSSO) 

 

5.3 - O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior as 
seguintes informações:  

 

ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONÓPOLIS  

 NOME COMPLETO DO LICITANTE  
ENDEREÇO: 

CNPJ e/ou CPF: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 

DATA DE ABERTURA: 15/05/2020  
HORÁRIO LOCAL: 14:00 HORAS (HORARIO DE MATO GROSSO) 

 

5.4 - Inicialmente, será aberto o Envelope 1 – Proposta de Preços – e, após, o Envelope 2 
– Documentos de Habilitação da empresa vencedora. 

 

5.5 - Caso a indicação acima referida se apresente incompleta ou com algum erro de 

transcrição nos envelopes, tal fato não constituirá motivo para exclusão da empresa do 
procedimento licitatório, desde que a incorreção apontada seja corrigida antes da abertura dos 

referidos envelopes, assim como não cause dúvidas ao bom andamento e lisura do processo. 

 

5.6 - Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo as propostas de preços 
e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital. 

 
 
 
 



 

 

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
6.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada no formulário fornecido pelo SERV 

SAÚDE, (Anexo IV) deste Edital, ou em formulário próprio contendo as mesmas informações 
exigidas no referido formulário, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial 
do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em 
reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, 
conforme o formulário mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas e numeradas; 

 
6.2 - Os preços apresentados na proposta devem apresentar o valor o item ofertado e 

devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamentos, 
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

 
6.3 - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 

a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será 
considerado como tal; 

 
6.4 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 

estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço 
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, 

bem como o número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

 
6.5 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 

proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e 

total para os itens do objeto do Edital, será considerado o primeiro. 

 
6.6 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

 

6.7 - A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado. 

 

6.8 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 

convocatório. 

 

6.9 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste Edital. 

 

6.10 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo 

da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste 
Edital. 

 
 

 
 



 

 
 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS        

 
    7.1 - No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO GLOBAL, observado o prazo máximo para prestação dos serviços, as especificações 
técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos neste Edital. 

 
7.2 - Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela, poderão 
fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

 

7.3 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 

7.4 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 8.2, 
poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances 
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos inicialmente. 

 

7.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e 
os demais, em ordem decrescente de valor. 

 

7.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

 

7.7 - Confirmados os lances, não poderá haver desistência dos lances ofertados, 
sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. 

 

7.8 - Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 

7.9 - Declarado o encerramento da etapa competitiva e ordenada às propostas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada. 

 

7.10 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 

classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços, observando-se, quando aplicável, a 
LC nº 123/2006. 

 

7.11 - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 

documentação de Habilitação do 1º classificado, e, caso este seja inabilitado o Pregoeiro 
determinará a abertura do envelope de Habilitação do segundo classificado, e, assim, 

sucessivamente. 

 
7.12 - Nas situações previstas nos subitens 7.8, 7.9 e 7.11, o Pregoeiro poderá negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 



 

8 - DA HABILITAÇÃO (Art.27) 

 
8.1 - Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, 

inseridos no Envelope nº 02, são os seguintes: 
 

8.1.2 - RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL (Art.29) 

 
8.1.2.1 - Prova de inscrição do CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA 

(CNPJ), da mesma licitante que irá faturar e entregar o objeto licitado. 

 

8.1.2.2 - Prova de INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE ESTADUAL 

(CCE), relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto da presente Licitação; 

 

8.1.2.3  -  CERTIDÃO  CONJUNTA  DE  TRIBUTOS  FEDERAIS  E  DÍVIDA 

ATIVA DA UNIÃO,  a mesma poderá ser retirada no site: 

www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm 

 

8.1.2.4 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL ESTADUAL (CND) 

específica para participar de licitações, expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

 

 
8.1.2.5 - CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTO MUNICIPAL, emitida pela 

Prefeitura da sede do licitante; 

 

8.1.2.6 - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA AO FGTS (Fundo de Garantia 
por tempo de Serviço) demonstrando situação regular. 

 

8.1.2.7 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) site: 

www.tst.jus.br. 

 

8.1.3 - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art.31) 

 
8.1.3.1 - Demonstrações contábeis, incluindo o Balanço Patrimonial do exercício social, 

apresentados na forma da lei ou documentação equivalente, que comprove a boa situação 
financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 

8.1.3.2 - Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo 
FISCO, que o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optante pelo Simples 
Nacional (EPP, MEI e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar Sped Fiscal, DASN 

ou DEFIS. 
 
 
 
 
 
 

http://www.tst.jus.br/


 

 
 
8.1.3.3 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA, expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da licitante. 

 

8.1.4 - HABILITAÇÃO TÉCNICA (art.30) 

 
8.1.4.1 - Alvará de localização e funcionamento da sede da licitante. 

 
8.1.4.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art.30) 

 

8.1.4.2.1 - A empresa comprove que tenha assessorado no mínimo 02 (duas) entidades 

públicas municipais, exigindo-se, para que seja comprovada a capacitação. 

 

8.1.4.2.2 - Que a empresa possua no mínimo no seu quadro de profissional, pessoa 

habilitada com especialização na área pública, comprovado com certificado emitido por 
instituição reconhecida. 

 

8.1.4.2.3 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis com o objeto desta licitação, realizada por meio de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados deverão ser emitidos em papel 

timbrado, contendo razão social, CNPJ, telefone e faz da pessoa jurídica que o emitiu, além da 

identificação (nome e função) do declarante. Caso estes requisitos não sejam atendidos, 

impossibilitando SERV SAÚDE de efetuar diligência, se julgar necessário, os atestados não 

serão considerados; 

 
8.1.4.2.4 - Apresentar atestado ou declaração, onde demonstre que a Empresa ou 

Profissional técnico no quadro de funcionário tenha assessorado um órgão público. 

 

8.1.4.2.5 - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, um contador com o respectivo título de habilitação, com 
registro ou inscrição no Conselho Regional de Contabilidade.  

8.1.4.2.6 - Comprovar que o profissional de contabilidade, pertence ao quadro 

permanente de empregados através da Carteira de Trabalho de Previdência Social, ou de 
contratos de Trabalho devidamente reconhecido firma e assinatura. 

 

8.1.4.2.7 - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, um administrador com o respectivo título de habilitação, com 

registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração e com especialização na área 
pública ou área afim. 

 

8.1.4.2.8 - Comprovar que o profissional de Administração, pertence ao quadro 

permanente de empregados através da Carteira de Trabalho de Previdência Social, ou de 
contratos de Trabalho devidamente reconhecido firma e assinatura. 

 
8.1.4.2.9 - Caso os técnicos de nível superior sejam sócio (s) proprietários ou diretor (es), 

não há necessidade de apresentação da documentação solicitada no item anterior, pois seu 

vínculo será comprovado através do Contrato Social já apresentado na habilitação Jurídica. 



 

 

9.1.5 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
9.1.5.1 - Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de 18 anos 

exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

9.1.5.2 - Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não 
foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a 

comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação.  

 

9.2 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 
endereço respectivo, salientando que: 

 

9.2.1 - As Notas Fiscais a serem emitidas pela empresa vencedora e que, de fato, 
executará o objeto, devendo ser correspondente ao CNPJ da empresa mesma empresa licitante, 
sendo vedada a emissão de matriz para filial, ou, vice-versa. 

 

9.2.2 - Os documentos apresentados no envelope de Habilitação sem disposição expressa 
do órgão expedidor quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias 
contados a partir da data de sua emissão. 

 
9.2.2.1 - Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é 

indeterminada, como é o caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.  
9.2.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

 

9.3 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

 

9.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

9.5 - Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos e, observado, por cautela a garantia do 

princípio da ampla competitividade, deverá o Pregoeiro considerar a proponente inabilitada, 

salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na LC nº 123/2006 com referência, 
unicamente, aos documentos de Regularidade Fiscal. 

 
 

9.6 - Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, 
promover diligência para dirimir a dúvida. 

  
9.7 - Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro 

considerará o proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

 



 

9.8 - A Administração poderá reter os documentos dos licitantes pelo período da vigência 
da licitação em tela, tendo em vista a possibilidade dos licitantes pleitearem por meio de medidas 

judiciais a participação no certame, ainda que esgotado o prazo para recurso administrativo. 

 

9.9 - Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do 

artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco anos, se o 
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular, 

independente da penalidade estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

9.10 - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, o 

licitante – 1º classificado – será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 

9.11 - Se a oferta do 1º classificado não for aceitável, ou, se o licitante desatender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e, assim 

sucessivamente, até a apuração de um licitante que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

9.12 - Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou 
de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, aplicar-se-á especificamente o que 
preceituam os artigos 42 a 49, desta lei. 

 

9.13 - Efetuados os procedimentos previstos no item 8.3 e 8.4 deste Edital, e sendo 

aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do envelope 
referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante. 

 

9.14 - Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes 
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de 

classificação, a analise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua equipe de apoio e pelo(s) 

representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

 

9.15 - Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 

declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até que seja 

retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por (20) vinte dias 
correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, 

serão destruídos. 
 

 

9.16 - Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 

interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada 

vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente do Serv Saúde, 

para homologação do certame e lavratura do contrato que será assinada pelos licitantes 

vencedores no prazo a ser estipulado pela Pregoeira; na hipótese de existência de recursos, os 

autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica Municipal para apreciação e parecer. 

 

 

 



 

 

 

10 - DOS RECURSOS 

 
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 
10.1.2 - Não serão aceitas petições encaminhadas por e-mail ou fax, as mesmas deverão 

ser protocolizadas no Protocolo na recepção do Serv Saúde. 

 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor. 

 

10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

10.4 - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

 

10.5 - Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente 
poderá assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da 

Lei nº 10.520/02 e legislação vigente. 

 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
11.1 - A adjudicação e Homologação  do objeto ao licitante vencedor, será  feita pela 

autoridade Superior. 

 
11.2 - Para fins de homologação, o proponente vencedor fica obrigado a apresentar nova 

proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da notificação realizada na audiência pública do Pregão; 

 

12 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
12.1 - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o Serv Saude e a 
licitante vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando- se as condições 
estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante 
vencedor. 

12.2 - A licitante vencedora deverá comparecer num prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, após comunicação via email que deverá ser informada na proposta de preços, para 

assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, além da incidência de multa 
prevista neste edital. 

 



 

12.3 - O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pelo Serv Saúde.  

.  
12.4 - A Pregoeira poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e 

condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
13.1 - As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação ocorrerão por 

conta das seguintes dotações: 

 

07- INST. ASSIST. A SAUDE SERVIDORES PÚBLICOS MUN. RONDONOPOLIS 

001 - INST. ASSIST. A SAUDE SERVIDORES PÚBLICOS MUN. RONDONOPOLIS 

10.122.5010.000.02124.0000 – MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

0112000000 – SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

14 - DO PRAZO 

 
14.1 - O prazo de vigência da será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos 

termos da legislação vigente. 

 

14.2 - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte 

do Serv Saúde, encarregada de acompanhar a entrega dos serviços, prestando esclarecimentos 
solicitados atendendo as reclamações formuladas, e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser 

acompanhado pelo responsável do Instituto. 

 

15 - DO PAGAMENTO 

 
15.1 - O pagamento, será efetuado pelo SERV SAÚDE, a fornecedora, por meio de 

ordem bancária, até o 5º dia do mês subsequente a emissão da Nota Fiscal devidamente 
certificada pelo Agente Público competente. 

 

15.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, documento em 

papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado 
o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 

15.3 - Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá estar com a 

documentação obrigatória devidamente atualizada e comprovar situação regular perante a 

Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), anexando cópia 
destes documentos a Nota Fiscal.  

15.4 - Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

 



 

15.5 - A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas 
de responsabilidades para com ela, relativo à multa que lhes tenha sido aplicado em decorrência 
da irregular execução contratual. 

 

15.6 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas 

de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outro CNPJ. 

 

15.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa do Contratante, o valor 
devido será acrescido de encargos moratórios calculados desde a data final do período de 

adimplemento até a data do efetivo pagamento, o valor original deverá ser atualizado pelo IGPM-

DI da FGV, acrescido de 0,5% (meio por cento) de juros de mora por mês ou fração. 

 

16 - DO REAJUSTE 

 
16.1 - Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com, subitem 7.1 

deste edital, fixo e irreajustável. 

 

16.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o desequilíbrio 
econômico-financeiro, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

 

16.3 - No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada deverá 

solicitar formalmente ao SERV SAUDE, devidamente acompanhada de documentos que 

comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será encaminhado à Assessoria 

Jurídica do Instituto para o devido parecer. 

 

16.4 - Em caso de redução nos preços, a contratada fica obrigada a repassar ao município 
o mesmo percentual de desconto. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado na entrega dos serviços objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor empenhado. 

 

17.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
Penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93, podendo ser aplicado qualquer uma delas 
independentemente da ordem abaixo: 

 

I - advertência; 

II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,  
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,  
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 



 

17.3 – Quem for  convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar os serviços ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida 

de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
17.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 

 
17.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
18.1 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

 

18.2 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas 
compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão e desde que 

não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo, bem como a finalidade e a 
segurança da futura contratação. 

 
18.3 - É facultada à Pregoeira ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

 
18.4 - Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital, 

nos termos do item 18.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação. 

 
18.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluem-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente 
normal na Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário.  
18.6 – A diretora Executiva do Serv Saúde poderá revogar a presente licitação por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante 

provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

 



 

18.7 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
prejudicar a formulação das propostas. 

 

18.8 - Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será 

competente exclusivamente o Foro da Comarca de Guiratinga - MT. 

 

18.9 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo (Horário de Mato Grosso) e 
horário anteriormente estabelecido. 

 

18.10 - Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este pregão junto a 
Pregoeira e Equipe de apoio, no endereço acima citado ou através do e-mail 
contasmedicas.servsaude@gmail.com.  

 
18.11 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei 

Federal de Licitação nº 8.666/93, e demais cominações legais, cujas normas ficam incorporadas 
ao presente instrumento convocatório/edital e ao futuro contrato administrativo, ainda que delas 
não se faça aqui menção expressa. 

 
 
 

 

Rondonópolis- MT, 05 e maio de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÁBIO BATISTA RODRIGUES 

PREGOEIRO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

OBJETO: Consultoria na execução orçamentaria, financeira, patrimonial e procedimentos 

administrativos de acordo com a Nova Contabilidade Pública;  

 

Consultoria na elaboração elaboração de projetos de Lei: LDO, PPA, LOA e dos Créditos 

Adicionais Suplementar e Especiais; 

 

 Orientar e acompanhar os registros contábeis e fechamentos de balancetes e balanço 

Patrimonial. 

 Orientar e acompanhar as prestações de contas de Convênio. 

 Orientar nos lançamentos das receitas e nas conciliações bancarias. 

 Orientar movimentação de créditos adicionais. 

 Garantir que a informação da contabilidade orçamentaria financeira e patrimonial esteja 

condizente com as regras adotadas pela Nova Contabilidade Pública. 

 A empresa deverá prestar consultoria presencial no mínimo 20 horas semanais. 

 

 

Item: Descrição do Item: 

 Objeto Consultoria: Orientar os setores envolvidos na execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, de acordo com a Nova 

Contabilidade Pública e legislações vigentes. 

 Código do TCE/MT 350331-3 

 Justificativa Com os novos conceitos nas práticas ocorridos com a 

implantação da nova contabilidade, com as constantes 

exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 

ocorrem mudanças que precisam ser implementadas orientadas e 

acompanhadas garantindo assim o cumprimento legal, esses 

fatos se fazem necessários técnicos especializados e atualizados 

para orientação dos funcionários deste Instituto. 

 Detalhamento do 

Objeto do Contrato: 

 

 Orientar e acompanhar os registros contábeis e 

fechamentos de balancetes e balanço Patrimonial. 

 Orientar e acompanhar as prestações de contas de 

Convênio. 

 Orientar nos lançamentos das receitas e nas 

conciliações bancarias. 



 

 Orientar movimentação de créditos adicionais. 

 Garantir que a informação da contabilidade 

orçamentaria financeira e patrimonial esteja condizente com 

as regras adotadas pela Nova Contabilidade Pública. 

 A empresa deverá prestar consultoria presencial no 

mínimo 20 horas semanais. 

 

 Requisitos Técnicos  Comprovação de aptidão para desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta 

licitação, realizada por meio de atestado (s) fornecido (s) por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados 

deverão ser emitidos em papel timbrado, contendo razão 

social, CNPJ, telefone e faz da pessoa jurídica que o emitiu, 

além da identificação (nome e função) do declarante. Caso 

estes requisitos não sejam atendidos, impossibilitando o Serv 

Saúde de efetuar diligência, se julgar necessário, os atestados 

não serão considerados; 

 Comprovação do licitante possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, um 

contador com o respectivo título de habilitação, com registro 

ou inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 

 Comprovar que o profissional de contabilidade, 

pertence ao quadro permanente de empregados através da 

Carteira de Trabalho de Previdência Social, ou de contratos de 

Trabalho devidamente reconhecido firma e assinatura. 

 Comprovação do licitante possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, um 

administrador com o respectivo de habilitação, com registro ou 

inscrição no Conselho Regional de Administração e com 

especialização na área pública ou área afim. 

 Caso os técnicos de nível superior sejam sócio (s) 

proprietários ou diretor (es), não há necessidade de 

apresentação da documentação solicitada no item anterior, 



 

pois seu vinculo será comprovado através do Contrato Social já 

apresentado na habilitação Jurídica. 

 

 Obrigações da 

Contratada 

 Atender prontamente as recomendações do Instituto, 

prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as 

correções e adequações que se fizerem necessárias. 

 Manter sigilo absoluto com relação a qualquer 

informação confidencial que venha a ter acesso, durante a 

execução do contrato. 

 

 Atenderá todas as obrigações constantes da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações, bem como, do presente Edital. 

 Responder pelas despesas relativas a encargos 

trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 

previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma 

vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 

com o Serv. Saúde. 

 O Instituto não aceitará sob nenhum pretexto, a 

transferência de responsabilidade da licitante vencedora para 

outras entidades. 

 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por 

parte do Serv. Saúde.  

 Manter sigilo e a confidencialidade acerca das 

informações obtidas, quando da execução dos serviços. 

 

 Metas Proporcionar aos responsáveis pelos setores de cada Secretaria 

informações suficientes para desenvolver suas atividades de 

acordo com as Legislações vigentes. 

 

 Recursos Humanos A Empresa disponibilizara no mínimo (um) contador. 



 

 Valor estimado para 

Contratação dos 

Serviços 

 

Conforme cotação e despacho da Gerência Administrativa e 

Financeiro do Serv. Saúde o Valor Estimado para a contratação 

dos Serviços é de R$ 124.320,000 (Cento e Vinte e Quatro Mil 

Trezentos e Vinte Reais). 

 

 Local da Execução Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

Municipais de Rondonópolis. 

 Prazo 12 (doze) meses. 

 

 

 

FLÁVIO SOUZA SIQUEIRA 

GERENTE DE FINANCEIRO 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO 
(modelo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)........., portador(a) do RG n.º........... e do CPF 
n.º..........., a participar da licitação instaurada pelo Município de _________ – Estado de ____,  
na modalidade Pregão Presencial n.º 01/2020, na qualidade de representante legal, outorgando-
lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa............., bem como formular  
propostas, ofertar lances verbais, renunciar direitos, renunciar ou desistir de recursos e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 

 

..........., .... de ...... 

De   

2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 

Diretor ou Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE NO ATO DO 

CREDENCIAMENTO E DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA LICITANTE, COM FIRMA RECONHECIDA.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE 

HABILITAÇÃO 
(modelo) 

 
 

 
 
 
 
 
 

_________inscrito no CNPJ n° _________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

___________ portador (a) da Carteira de Identidade n° __________ e do CPF n° ________, 

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso 

VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho 

de 2002, e para fins do Pregão Presencial nº 01/2020 do SERV. DAÚDE DECLARA 

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão 

em epígrafe. 
 
 
 
 
 

 

Local e data, _____ de _____________de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________  
Assinatura e carimbo do CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBS : (ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE NO 

ATO DO CREDENCIAMENTO E DEVERÁ SER IMPRESSA EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA LICITANTE, COM FIRMA RECONHECIDA. ) 

 

 



 

 

 

 
 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPETRAÇÃO DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

A____________________________________________________________________ inscrita no 

CPNJ nº. ____________________________________, com endereço sito a 

_____________________________, Bairro _________________________, Cidade de 

_____________________________, por intermédio do seu representante legal, Sr (a). 

___________________________________, portador do RG nº._____________ órgão de 

expedição________ e do CPF nº. _________________, DECLARA para que produza os devidos 

efeitos legais do inciso III, do Artigo 43, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, que desistimos de 

interposição de quaisquer recursos no processo licitatório, modalidade Pregão Presencial 01/2020. 

 

Rondonópolis - MT, _____/______________/________. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

Carimbo do CNPJ: 

 

 
OBS: ESTE TERMO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PODER DO REPRESENTANTE CREDENCIADO, QUE POSTERIORMENTE 

PODERÁ SER TRANSFERIDO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CASO O REPRESENTANTE JULGUE PROCEDENTE O JULGAMENTO 

REALIZADO PELA COMISSÃO. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO V – PROPOSTA DE PREÇOS 
(MODELO) 

 

Sessão Pública: 15/05/2020 às 14:00 horas (horário de Mato Grosso) 

                     Av. João Ponce de Arruda, 1510 – Centro – CEP 78700-260 – Fone (66) 3423-2627 – 

Rondonópolis – MT. 

 

Nome de Fantasia:   
   

Razão Social:   
   

CNPJ:  Optante pelo SIMPLES? (Sim / Não) 
   

Insc. Estadual:   
   

Endereço:  Cidade: 
   

Bairro:  E-mail: 
   

CEP:  Fax: 
   

Telefone:  Conta Bancária: 
   

Banco:  Nome e nº da Agência: 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

2.1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA 

TÉCNICAS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA. 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VL. UNITARIO VL. TOTAL 

          

          

TOTAL   R$... 

 

 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ _______ (em algarismo) e _________ (por 

extenso).
 A empresa _______declara que estão inclusas no valor cotado todas as 
despesas sobre o objeto licitado (custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e outros)

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Assinatura e Carimbo da Firma 
 

 



 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO  VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE                

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 
(modelo) 

 

 

Ao: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – MT. 
 
 
 
 

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 
 
 
 

EU________ (nome completo), representante legal da empresa _______ (nome da pessoa 

Jurídica), interessada em participar do pregão em referência realizado pelo Serv. saúde do 

Município de Rondonópolis - MT, declaro sob as penas da lei, que, nos termos do Inciso V do 

artigo 27 da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, a ________ (nome da pessoa jurídica) encontra-se 

em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 
 
 
 
 

______________, _______de ____________ de 2020. 
 
 
 
 

 

Carimbo e Assinatura do Representante da Empresa 

Nome e R.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO N°02) 



 

 

 

Obs: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da empresa licitante. 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO 

LEGAL DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO  
(modelo) 

 

 

Ao: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – MT. 
 

 

REF: PREGÃO Nº 01/2020 

 
Sr. Pregoeiro 

 

 

A Firma/Empresa __________, sediada na rua __________, nº______, 

cidade___________Estado____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob 

o nº ________, por seu representante legal (Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, que, 

nos termos do art. 40, VII, da Lei Federal n. 8.666/1993, sob as penas da Lei, que não esta sujeita 

a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 

 

________________, _____de ___________de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carimbo e Assinatura do Representante legal da Empresa 

Nome e R.G. 
 
 
 
 
 

 



 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO ENVELOPE DE 

HABILITAÇÃO N°02) 

 
Obs: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da empresa licitante. 

 
 

 

 

 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 

ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 
(modelo) 

 
 Ao: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS – MT. 
 

 

REF.: PREGÃO Nº 01/2020 

 
Sr. Pregoeiro 

 
 
 
 

 

__________inscrito no CNPJ n° _________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

_______ portador (a) da Carteira de Identidade n° _________ e do CPF n° _____, DECLARA, 

por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital 

deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e 

informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação. 
 
 
 
 
 

 

Local e data, _____ de _____________de _______ 
 
 
 
 
 

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE FORA DO ENVELOPE NO ATO 

DO CREDENCIAMENTO) 
 

 

Obs: Esta declaração deverá ser impressa em papel timbrado da empresa licitante. 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO Nº XX/2020 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

QUE  FAZEM  ENTRE  SI,  DE  UM  LADO  O 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

RONDONÓPOLIS – MT E DE OUTRO LADO A 

EMPRESA xxxxxxxxxxxxx. 

 

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o _____________________________ pessoa 

jurídica de direito público, com sede __________________________, Estado de Mato Grosso, 

sito ______________________________, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

_____________________________, neste ato representado 

__________________________________________ , nacionalidade_____________, Estado 

Civil_________, daqui por diante designado simplesmente, CONTRATANTE, e a Empresa 

xxxxxxxxx, Pessoa jurídica de direito privado, com sede na xxxxxxx, na cidade xxxxxxx-xx, 

inscrita no CNPJ nº.xxxxxx-xx, neste ato representado pelo Sr. xxxxxxx, portador do RG nº 

xxxxxx SSP/xx e inscrito no CPF nº. xxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxx, na 

cidade de xxxx-xx, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, resolvem celebrar o 

presente contrato de prestação de serviços decorrente do Pregão Presencial nº 01/2020, regido 

pelas normas da Lei 8.666/93, legislações complementares e pelas cláusulas seguintes. 

 

1.0 – CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
1.1 – O presente contrato objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PÚBLICA E CONSULTORIA TÉCNICAS NAS 
ÁREAS ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, conforme anexo I do edital. 

 

2.0 – CLAUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

2.1 – Os serviços objeto deste contrato deverá ser realizada com a observância das 

especificações contidas no Anexo I do Edital que fica fazendo parte deste contrato; 

 

2.2 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços 
obrigando-se a reparar aquele que não apresentar boa qualidade ou estar em desacordo com 
apresentado na proposta. 

 



 

2.3 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 
Serv. Saúde, encarregada de acompanhar os serviços, prestando esclarecimento solicitados 

atendendo as reclamações formuladas, inclusive anexar a Nota Fiscal. 

 

3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

 

 

3.1 – Receberá a CONTRATADA pelos serviços, citados na Cláusula Primeira, a 

importância de R$ xxxxxxx (xxxxx) que será pago R$ xxxx por divulgações. 

 

3.2 – O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, salvo por motivos de 
alteração na legislação econômica do país, que autorize a correção nos contratos com a 
administração pública. 

 

3.3 – O pagamento será efetuado, observando os serviços prestados e serão pagos 

impreterivelmente no 5º dia após emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços. 

 

3.4 – No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída. 

 

3.5 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela licitante vencedor-contratada, 
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho; 

 

3.6 – Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

 

3.7 – Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá estar com a 

documentação obrigatória devidamente atualizada e comprovar situação regular perante a 

Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), anexa a Nota 
Fiscal. 

 

4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRAZO 

 
4.1 – O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura 

deste instrumento podendo ser prorrogável no interesse das partes até o máximo previsto em Lei. 

 

5.0 – CLAUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 – As despesas decorrentes da execução do objeto do contrato correrão a cargo das 

seguintes dotações orçamentárias: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   
02.020.04.129.4020.02010.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica 

 



 

6.0 – CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
6.1 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações do 

CONTRATADO: 
 

 

 

 

 

 

6.1.1 – Prestar os serviços em conformidade com disposto na Cláusula Primeira deste 

Contrato; 

 

6.1.2 – Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através do 

respectivo fiscal do contrato, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, 
para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

 

6.1.3 – Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços e 

fiscal do contrato, objeto da presente licitação. 

 
6.1.4 – Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação: 

 

6.1.12 – Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 

 
6.2 – Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATANTE: 

 
6.2.1 – efetuar os pagamentos pelos serviços prestados, conforme o disposto na Cláusula 

terceira item 3.1 e 3.3. 

 

6.2.2 – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA; 

 
6.2.3 – Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento deste Contrato. 

 

6.2.4 – Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

 

6.2.5 – Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 

inadimplemento. 

 

7.0 – CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 
7.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer uma das 

partes, mediante notificação de no mínimo 10 (dez) dias de antecedência. 

 



 

7.1.1 – Constituem motivos para rescisão sem indenização: 

 
7.1.2 – O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato; 

 
7.1.3 – A subcontratação total ou parcial do seu objeto; 

 
7.1.4 – O cometimento reiterado de falta na sua execução; 

 

 

 

 

7.1.5 – A decretação de falência ou insolvência civil; 

 
7.1.6 – A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios; 

 

7.1.7 – razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente 
justificados pela máxima autoridade da Administração e exarada no processo administrativo a 
que se refere o Contrato; 

 

7.1.8 – ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva 
da execução do contrato. 

 

7.2 – É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das 

prerrogativas do art. 77 e 78 da Lei 8.666/93. 

 

7.3 – É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos casos de rescisão 
prevista nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3. 

 

8.0 – CLÁUSULA OITAVA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA 

LICITAÇÃO 

 
8.1 – O presente Contrato foi firmado com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 8.666/93 e 

no Pregão Presencial nº 01/2020 que fica fazendo parte deste contrato. 

 

9.0 – CLÁUSULA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A 

ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 

 
9.1 – As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal 8.666/93 e todas as 

suas alterações, que será aplicada em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos 
resultantes desta pactuarão. 

 

10.0 – CLAUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 
10.1 – Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 

(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão  até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor empenhado. 

 



 

10.2. – Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

 

I – advertência; 

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,  
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos e,  
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
10.3. – Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 

contratar com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

10.4. – As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

 
10.5 – As multas de que trata este item, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 

conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo 
de 05 (cinco) a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

10.6 – As multas de que trata este item, serão descontadas do pagamento eventualmente 
devido pela Administração ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela 

adjudicatária em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado 

judicialmente. 

 

11.0 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

 
11.1. – Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE 

providenciará a publicação de resumo deste Contrato na Imprensa Oficial Do Estado. 

 

12.0 – CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

 
12.1 – A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo fiscal de contrato, servidor do 
município designado através de portaria.  

 

13.0 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 



 

13.1 – O foro da Comarca de Guiratinga, Estado de Mato Grosso, é o competente para 
dirimir eventuais pendências acerca deste contrato, na forma da lei nacional de licitações, art. 55, 
§ 2º. 

 

14.0 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1 – Este contrato se sujeita ainda às Leis Municipais inerentes ao assunto. 

 
 

 

 

 

 

E por estarem devidamente acordados, declaram as partes contratantes aceitarem as 
disposições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, pelo que passam a assinar, na presença 
das testemunhas abaixo relacionadas, em três vias de mesmo teor e igual valor. 

 

 

Rondonópolis - MT, xx de xxxxxxxxxx de 2020. 
 
 
 
 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Diretora Execuitiva 

 

 

  xxxxxxxxxxxxxx 

  Contratada 

Testemunhas:   

Assinatura:________________ Assinatura: _______________ 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Assessor Jurídico 

 


