PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA-MG
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84 - (34) 3851-9812
compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br

EDITAL CARTA CONVITE Nº 002/2021
Processo Licitatório nº 008/2021
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Carmo
do Paranaíba, por meio do Setor de Compras e Licitações, sediado à Praça Misael Luiz de Carvalho,
nº 84, bairro Centro, realizará licitação, na modalidade CONVITE, com critério de julgamento menor
preço, conduzido pela Comissão Permanente de Licitações, legalmente designados Decreto
municipal nº 6.419/2021 de 14/01/2021, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. Para tanto, receberá e
abrirá as propostas referentes à Carta Convite nº 002/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, no dia
09 de março, até as 13:00, com abertura às 13:10 do mesmo dia, observando-se o disposto no
presente Edital e seus Anexos.
1.

DA MODALIDADE

1.1.

A presente licitação, modalidade Convite, tipo menor preço global, será regida pelo disposto

na Lei 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Complementar 123/2006 e alterações, Decreto nº
8.358/2015 e alterações, às quais o(s) licitante(s) se submete(m) e pelos demais termos deste
Convite, com os quais desde já concorda(m).
2.
2.1.

OBJETO
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de supervisão clínico institucional,

sendo divido nos itens: 1) em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas (CAPS AD) e 2) no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), modalidade tipo I (CAPS I) da
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) visando à melhoria da qualidade da assistência em saúde
mental em pessoas com sofrimento mental grave e persistente do CAPS I de Carmo do
Paranaíba/MG.
3.

DA DESPESA

3.1.

A despesa com o fornecimento de que trata o objeto foi estimada em R$ 124.400,00 (cento e

vinte e quatro mil e quatrocentos reais), conforme o orçamento estimativo, que ocorrerão às dotações:
0407 10 302 1002 20089 339039 – Manter Centros de Atenção Psicossocial;
0407 10 302 1002 2210 339039 – Manter CAPS Álcool e Drogas.
4.

CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

4.1. O edital completo encontra-se no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br.
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4.2.

Todas as alterações, retificações ou esclarecimentos que porventura se fizerem necessários

serão publicados no Diário Oficial e/ou no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, sendo que o
acompanhamento destas informações será de total responsabilidade das licitantes.
4.2.1. Se for solicitado pela licitante (via e-mail ou telefone), o edital também poderá ser
enviado por e-mail, não sendo necessário o pagamento do custo do edital.
4.3.

As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se

a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, bem
como as publicações no site da AMM – Associação Mineira de Municípios, visando ao conhecimento
de possíveis alterações e avisos.
4.4.

Impugnações e/ou esclarecimentos aos termos do Edital poderão ser interpostas por cidadão

e por licitantes até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser
enviada, preferencialmente, para o e-mail compras@carmodoparanaiba.mg.gov.br, ou, ainda,
protocolizadas no Setor de Protocolos, dirigidas ao(a) Presidente(a) da CPL, até 02 (dois) dias úteis
antes da data marcada para recebimento das propostas.
4.4.1. A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia de seu documento
de identificação e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do
documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação
legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente
procuração, se pública
4.5. As respostas do(a) Presidente(a) da CPL às solicitações de esclarecimentos serão
encaminhadas por e-mail e disponibilizadas nos sites www.carmodoparanaiba.mg.gov.br, ficando
acessíveis a todos os interessados.
4.6. No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a)
Presidente(a) da CPL julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com
frequência.
4.7. O Município de Carmo do Paranaíba não se responsabilizará por impugnações endereçadas por
outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a)
Presidente(a), e que, por isso, sejam intempestivas.
4.8. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
4.9. A decisão do(a) Presidente(a) da CPL será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, e será divulgada no site deste Município para conhecimento de todos os
interessados.
5.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.

Poderão participar desta licitação, toda e qualquer pessoa jurídica (microempresas, empresas

de pequeno porte ou equiparadas), que seja credenciada no objeto desta licitação e que satisfaça
todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus anexos.
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5.2.

A participação na licitação importa total submissão dos proponentes às condições deste

edital.
5.3.

Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente

poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial, que será o único admitido a
intervir em todas as fases do procedimento licitatório.
5.4.

Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
5.4.1.

Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação

judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. Ressalva: É possível a
participação de empresa em recuperação judicial, desde que amparada em certidão emitida
pela instância judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e
financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos da Lei Federal n.
8.666/1993”. (TCU, Ac. 8.271/2011-2a Cam, DOU de 04.10.2011).
5.4.2.

Empresas que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar neste

Município ou que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. Será
consultada no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa (CEIS) no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis a situação da empresa.
5.4.3.

Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem assim

a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou responsável
técnico que seja também servidor público vinculado;
5.4.4.

Empresas estrangeiras que não funcionam no país;

5.4.5.

Empresas que possuírem sócio, diretor ou responsável técnico que tenha tido vínculo

empregatício com o Município há menos de 180 (cento e oitenta) dias, anteriores à data da
publicação deste edital;
5.4.6.
5.5.

Consórcios1.

A observância das vedações aqui descritas é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis, inclusive a penalidade de desclassificação.
5.6.

Qualquer informação incompleta ou inverídica constante nos documentos de credenciamento

apurada pelo(a) Presidente(a) da CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará no não
credenciamento da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G (Ministério Público de
Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei
Federal nº 8.666/93.
6.

DO CREDENCIAMENTO

6.1. Somente serão credenciadas as empresas que tiverem protocolado seus envelopes na data e
horários indicados neste Edital.
1

Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso
concreto; e considerando que existem no mercados diversos empresas com potencial técnico, profissional e operacional,
suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de
participação de empresas em “consórcio” no referido Processo.
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6.2. No dia, hora e local designados no edital, o interessado ou seu representante legal deverá
proceder ao respectivo credenciamento junto ao Presidente(a) da CPL.
6.3. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão por seu sócio administrador,
desde que apresente cópia simples e original ou cópia autenticada do estatuto ou contrato social
atualizado da empresa ou registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado ainda de
cópia simples e original ou cópia autenticada do documento oficial com foto (RG, CNH ou outro
documento equivalente).
6.3.1. A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento
público ou particular ou por carta de credenciamento, conforme modelo do Anexo VI, com
firma reconhecida, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de
propostas e a prática de os demais atos inerentes, acompanhado ainda de cópia simples e
original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa ou
Registro Comercial, no caso de empresa individual, junto a cópia simples e original ou cópia
autenticada do documento oficial com foto (RG, CNH ou outro documento equivalente) do
credenciado ou procurador.
6.4. O credenciamento da licitante ou de seu representante legal junto ao Presidente(a) da CPL
implica a presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Convite e a
responsabilidade legal pelos atos praticados.
6.5. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.
6.6. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, bem assim o não
comparecimento da licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a participação do
mesmo no certame. Neste caso, o portador dos envelopes poderá assistir apenas como ouvinte, não
podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou
interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de
credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope
será entregue à licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez
que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
6.7. No momento do credenciamento, o representante do licitante deve apresentar, fora de envelope:
a) declaração, conforme modelo do Anexo III, de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação. Não sendo apresentada a declaração conforme modelo Anexo III, sendo possível
a impressão da declaração na sessão do Convite, o representante devidamente credenciado,
poderá preencher e assinar tal declaração;
b) se o licitante estiver apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n.º 123/2006, declaração, conforme modelo do Anexo V, de que
cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de
Pequeno Porte (EPP) ou equiparada, nos termos do art. 3º da citada Lei, e de que não está
sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo.
Obs.: O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e
administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
6.8.

Somente poderão usar da palavra, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas estes
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representantes credenciados, além dos membros da Comissão Permanente de Licitação.
6.9.

A licitante que não for comparecer à sessão de abertura deverá protocolizar na sede da

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG, situada à Praça Misael Luiz de Carvalho, n° 84,
Bairro Centro, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, CEP: 38.840-000, até a hora de abertura da
sessão, dois envelopes distintos, hermeticamente fechados, com os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO
À Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura municipal de Carmo do Paranaíba-MG
Nome do licitante:
Carta convite nº 002/2021
Data de abertura:
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL
À Comissão Permanente de Licitações
Prefeitura municipal de Carmo do Paranaíba-MG
Nome do licitante:
Carta convite nº 002/2021
Data de abertura:
6.10.

As licitantes que comparecerem à abertura do processo licitatório poderão apresentar os dois

envelopes do item 6.7 até o momento de encerramento da fase de credenciamento, que será
declarada na sessão pelo(a) Presidente(a) da CPL.
7.

DA

APRESENTAÇÃO

DOS

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO

E

PROPOSTA

COMERCIAL
7.1.

A licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no

certame:
7.1.1.

Registro Comercial, no caso de empresa individual, devidamente registrada na Junta

Comercial competente, ou;
7.1.2.

Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor, devidamente

registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se
tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou;
7.1.3.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova

da diretoria em exercício, ou;
7.1.4.

Decreto de autorização, em se tratando de empresas 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;
7.1.5.

Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90
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(noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
7.1.6.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(Certificado de Regularidade de Situação - CRS) para com o FGTS, conforme determinação
do artigo 27, letra “a”, Lei 8.036, de 11/05/91;
7.1.7.

Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei federal 12.440, de 07 de julho de
2011, em vigor;
7.1.8.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, em vigor;
7.1.9.

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado
em vigor;
7.1.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da
licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do
Município. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverá abranger quaisquer
tributos municipais. Em caso de divisão da fiscalização tributária deverão ser apresentadas
certidões relativas aos tributos mobiliários e imobiliários em vigor;
7.1.11. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
Caso o documento não declare sua validade somente será aceito documento expedido no
máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes;
7.1.12. Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações
previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, assinada por sócio, diretor ou
procurador que tenha poderes para tal investidura, conforme modelo Anexo V;
7.1.13. Comprovação através de, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a experiência da
empresa licitante na execução, junto à atestante, de serviço compatível com o objeto desta
licitação em porte, prazo, quantidades e características equivalentes aos exigidos pela
Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG, indicando o local, natureza, quantidades,
prazos e outros dados característicos do serviço, bem como expressa declaração de boa
qualidade dos produtos oferecidos e serviços prestados, sob responsabilidade técnica do(s)
profissional(ais), comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da empresa licitante.
7.1.14. O(s) atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e o telefone de contato do(s)
atestador(es), ou qualquer outro meio com o qual a Prefeitura Municipal de Carmo do
Paranaíba-MG possa valer-se para manter contato, se necessário.
7.1.15. O objeto social descrito no ato constitutivo referente às alíneas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ou
7.1.4 deste item (7) deverão possuir ramo de atividade compatível ao objeto deste edital.
7.2.

Os documentos descritos nas alíneas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4 podem ser substituído pelo
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Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pelo Município de Carmo do Paranaíba/MG em vigor;
sendo que o ramo de atividade também deverá ser compatível ao objeto deste edital;
7.3. A documentação de habilitação deverá ser apresentada, preferencialmente, grampeada e/ou
encadernada, na ordem retromencionada. Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de
documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente edital.
7.4. A documentação necessária à habilitação poderá ser apresentada em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja
exibido junto a esta, o seu original, para autenticação por parte desta Equipe de Apoio – Setor de
Licitações, ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos condicionalmente por
esta Equipe de Apoio – Setor de Licitações, que, se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e
veracidade. A licitante que pretender autenticação de documentos via Comissão de Permanente de
Licitações, deverá comparecer no Setor de Licitações com documentos originais e cópia dos
mesmos. Fica facultado ao(a) Presidente(a) da CPL a autenticação de documentos no dia da sessão.
7.4.1. Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade será verificada
via consulta no site correspondente, pelo(a) Presidente(a) da CPL ou sua equipe de apoio,
serão aceitas cópias simples.
7.4.2. O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditiva da habilitação, se
houver observadas as penalidades cabíveis.
7.4.3. O(a) Presidente(a) da CPL e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita
Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a
autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos
emissores, para fins de habilitação.
7.5. Toda a documentação apresentada para habilitação deverá estar em nome da licitante, com o
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte
(condição válida, também, para o pagamento dos produtos/serviços, se for o caso):
7.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou;
7.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, por constar no
próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando a licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a
centralização;
7.5.3. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
7.6 .

As licitantes participantes, que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou

que os apresentarem incompletos, incorretos ou com a validade expirada, poderão ser inabilitados,
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não se admitindo complementação posterior à sessão de abertura do certame.
7.6.1. O(a) Presidente(a) da CPL, visando atender ao interesse público, poderá verificar e/ou
atualizar dados e certidões das licitantes, inclusive através de consulta à internet, desde que
seja feita durante a própria sessão.
7.6.2. As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data
de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista
para apresentação das propostas.
7.7. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
7.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame na sessão, nos termos do art. 43, § 1º da Lei
Complementar nº 123/2006. A licitante declarada vencedora será notificada para no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, regularizar a documentação;
7.7.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,
devidamente fundamentado, a ser dirigido ao(a) Presidente(a) da CPL. Entende-se por
tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos;
7.7.3. A não-regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas no subitem
7.7.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste edital, com base no art. 81 da Lei Federal no 8.666//93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
7.8. O Município de Carmo do Paranaíba manterá em seu poder, através da Comissão Permanente
de Licitações, os envelopes de documentação de habilitação das demais licitantes, pelo prazo de 30
(trinta) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob
pena de inutilização dos mesmos.
7.9. Eventuais falhas e omissões na documentação de habilitação poderão ser sanadas na sessão
pública, inclusive verificação por meio eletrônico hábil de informações e certificada pelo(a)
Presidente(a) da CPL.
7.10. Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital e seus
anexos, será declarada pelo(a) Presidente(a) da CPL a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado
o objeto.
7.11. Caso o proponente não atenda às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o
contrato e/ou outro documento equivalente com a licitante vencedora, o(a) Presidente(a) da CPL
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, até
apurar a melhor proposta válida;
7.13.

Qualquer

informação

incompleta

ou

inverídica

constante

dos

documentos

de

habilitação/proposta apurada pelo(a) Presidente(a) da CPL, mediante simples conferência ou
diligência, implicará na inabilitação/desclassificação da respectiva licitante e envio dos documentos
para o M.P.M.G. (Ministério Público de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática
delituosa, conforme art. 89 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.
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7.14.

Da condição de microempresa e empresa de pequeno porte:
7.2.1.

Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e nem possuírem quaisquer dos
impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei,
de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, atentando as modificações apresentadas
na Lei Complementar 147 de 2014.
7.2.2.

No caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP, declaração de

enquadramento nessas situações (Anexo V);
7.2.3.

Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei

Complementar n.º: 123, de 14/12/2006:
a)

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante
(ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
b)

A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei
n.º: 8.666, de 21/06/1993, sendo facultado à Prefeitura convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.2.4.

A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do contrato.

Serão aceitos documentos que, relativamente à regularidade fiscal, expressem sua validade,
desde que em vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, nem determinada
pela Comissão Permanente de Licitação, expedido há 180 (cento e oitenta) dias, no máximo,
da data de apresentação das propostas. Não estão incluídos neste dispositivo os atestados
de capacidade técnica.
7.2.5.

A CPL poderá, no momento da licitação, e se houver conexão disponível, realizar

consulta a certidões, que possa ser emitido pela internet, no caso de alguma licitante
apresentar certidão com data vencida;
7.2.6.

Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão Permanente de
Licitação, sendo reservada a está o direito de exigir apresentação dos originais para
conferência, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.
7.2.7.

Após o início da abertura, se a CPL vir a solicitar algum documento, este poderá ser

autenticado.
7.3.

A Proposta Comercial, envelope nº 2, deverá ser entregue em envelope hermeticamente

fechado, sem emendas ou rasuras, com todas as páginas identificadas com o CNPJ da proponente,
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rubricadas e/ou assinadas pelo representante legal, contendo o seguinte documento:
7.3.1.

Preenchimento do modelo dado do edital;

7.3.2.

A proposta comercial deverá ser apresentada segundo modelo apresentado, Anexo I,

deste edital, e não poderá ser alterada em seus itens e quantitativos. Havendo acertos em
função de arredondamentos a comissão de licitação poderá corrigir a proposta para
estabelecer o preço final.
7.3.3.

Não será permitido, em qualquer hipótese, o recebimento dos envelopes fora das

condições estipuladas no item 6, deste edital.
7.4.

Serão desclassificadas todas as propostas com preços unitários e totais acima dos valores

estipulados neste edital.
7.5.

A Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG não se responsabilizará por

documentação e propostas enviadas, via postal, ou entregues em outros setores que não seja o
estipulado neste Edital.
7.6.

A documentação exigida nos itens anteriores deverá ter data de validade até, pelo menos, a

data de apresentação das propostas.
7.7.

Serão inabilitados os licitantes que apresentarem documentos incompletos, ilegíveis, com

emendas, rasuras, ou qualquer irregularidade, bem como aqueles que não atenderem as exigências
de habilitação.
7.8.

Não será permitido, em nenhuma hipótese, o recebimento dos envelopes fora das datas e

horários estipulados nesta Carta Convite.
7.9.

A Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG não se responsabilizará por

documentação e propostas enviadas via postal ou entregues em outros setores que não seja o
estipulado nesta Carta Convite.
7.10.

Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original

a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.
7.11.

Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão de Licitação, sendo reservada a está
o direito de exigir apresentação dos originais para conferência, ou publicação em órgão da Imprensa
Oficial.
8.

DA SESSÃO

8.1.

Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação serão iniciados, em sessão pública, com

a identificação, o credenciamento dos sócios-diretores ou representantes legais, bem como das
microempresas e empresas de pequeno porte, das licitantes, e o recebimento das declarações e dos
envelopes, no local, data e hora previstos nesta Carta Convite, após o que serão abertos e analisados
os envelopes numerados, contendo os documentos para habilitação e as Propostas Comerciais.
8.2.

Durante o credenciamento a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes nº 1

e 2, contendo a documentação de habilitação e proposta comercial, respectivamente.
8.3.

Concluído o recebimento dos envelopes, proceder-se-á à abertura dos mesmos, em duas
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fases.
8.4.

A primeira fase consistirá na abertura do envelope nº 1, contendo os documentos de

habilitação, e na habilitação dos mesmos.
8.5.

Os documentos serão verificados pela Comissão Permanente de Licitação, que os rubricará

junto aos representantes das licitantes, ficando à disposição dos interessados para exame e eventual
manifestação.
8.6.

A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá interromper a sessão

pública para julgamento dos documentos de habilitação e, após o julgamento, divulgar seu resultado
nessa mesma sessão. Neste caso, a Comissão Permanente de Licitação poderá dar continuidade aos
trabalhos, passando para a segunda fase do procedimento, desde que todas as licitantes expressem
desistência de recursos, renunciando assim, ao direito de impugnar o resultado da habilitação.
8.7.

Caso a Comissão Permanente de Licitação decida não divulgar o resultado nessa mesma

sessão, ela será encerrada, sendo os licitantes posteriormente intimados da decisão, através de
publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros (AMM), salvo hipótese de comunicação direta,
com comprovação de recebimento.
8.8.

O ENVELOPE N.º 2, contendo as propostas comerciais, será rubricado em sua parte externa

pelos representantes das licitantes.
8.9.

A segunda fase consistirá na abertura do envelope nº 2, contendo as Propostas Comerciais.

8.10.

Após a abertura dos envelopes “Documentação” e decorrido o prazo estipulado no art. 109,

inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93, ou ainda transcorrido este, sem interposição de recursos, ou
havendo desistência expressa de todos os licitantes relativamente ao prazo recursal, passar-se-á,
então, à abertura dos envelopes “Proposta Comercial”.
8.11.

O envelope nº 2, “Proposta Comercial”, das empresas inabilitadas serão devolvidos às

respectivas licitantes, após o término do processo licitatório com a homologação do vencedor.
8.12.

Ao encerramento de qualquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para assentamento

de fatos relevantes que ocorrerem, a qual deverá ser assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes.
8.13.

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsto na Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006 e Lei Complementar 147, de 07/08/2014.
8.14.

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta de menor preço.
8.15.

Ocorrendo o empate, proceder-se- á da seguinte forma:
a)

a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada

para apresentar nova proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após a abertura das propostas comerciais, sob pena de preclusão do direito. Caso
ofereça proposta inferior à melhor classificada, passará à condição de primeira classificada
do certame;
b)

não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da
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alínea "a" deste item, serão convocadas as remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito; e
c)

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido pela Lei Complementar será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a
melhor oferta.
8.16.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições estabelecidas, às

Condições Especiais mínimas exigidas, aos demais itens desta Carta Convite, ou forem elaboradas
com reservas, condicionamentos e excepcionalidades ou que apresentarem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48 da Lei 8666/93.
8.17.

Em caso de empate, se fará o sorteio previsto no parágrafo 2º do artigo 45 da mesma Lei,

independentemente da presença dos licitantes ou seus prepostos, após convocados.
9.

DO JULGAMENTO

9.1.

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com as

especificações solicitadas.
9.2.

Fica definido como critério de aceitabilidade da proposta comercial os preços unitários e

global máximo estabelecido pelo Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG, além dos
atendimentos as condições definidas na presente Carta Convite para composição e apresentação da
proposta comercial.
9.3.

Da aceitabilidade da proposta vencedora:
9.3.1.

Será desclassificada a proposta final que:

a)

As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação ou que

contenham vícios ou ilegalidades;
b)

Apresentar preços finais superiores aos valores unitários e máximo estabelecido

nesta Carta Convite;
c)

Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços

manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
serviços são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente
especificadas no ato convocatório da licitação.
d)

Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à

produtividade apresentada.
e)
9.4.

As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação

Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem

insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
9.5.

Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso de necessidade de

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3º do art. 43 da Lei nº
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8.666/93, para efeito de comprovação da exequibilidade.
9.6.

A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao

quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba-MG, ou de terceiros que prestem
serviços à Administração, para orientar sua decisão. Caso o órgão não possua, no seu quadro de
pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa
física ou jurídica qualificada.
9.7.

Se a proposta não for aceitável, a Comissão Permanente de Licitação examinará a

subsequente, e, assim, prosseguindo até a apuração de uma proposta que atenda a esta Carta
Convite.
9.8.

No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.9.

Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a

Comissão Permanente de Licitação examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda à Carta Convite, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto desta Carta Convite, para o qual apresentou
proposta.
9.10.

Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão Permanente de Licitação poderá

fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das
causas referidas no ato de inabilitação.
10.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
10.1.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos
de habilitação, tiver o serviço/produto rejeitado, houver erro na aceitação do preço, ou não
assinar o contrato; e
10.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem à anulação de atos anteriores a
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.

10.2.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

reaberta.
10.3.

O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas às regras

de desempate previstas neste edital, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na
sessão de lances;
10.4.

O direito de preferência previsto neste edital deverá ser recalculado levando-se em

consideração o lance apresentado pelo licitante subsequente;
10.5.

Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,

normalmente, conforme previsto neste edital;
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10.6.

Finalizado o procedimento, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, a

negociação será realizada;
10.7.

Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo

recursal prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
10.8.

A convocação poderá ser por meio de e-mail, fac-símile, ou AR de acordo com a fase do

procedimento licitatório.
10.9.

A convocação será feita com base nas informações da Proposta, sendo da responsabilidade

do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
11.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1.

Inexistindo manifestação recursal, a Comissão Permanente de Licitação adjudicará o objeto

da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
11.2.

Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos

procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o
procedimento licitatório.
12.

DO CONTRATO

12.1.

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será

convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, nos termos da proposta
aceita.
12.2.

Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para o início da prestação do serviço,

decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para
tal e devidamente fundamentada.
12.3.

Caso o vencedor da licitação, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o

instrumento equivalente, poderá ser convocado outro licitante, para, após a reabertura da sessão
pública, conforme as regras previstas na presente Carta Convite, e o atendimento das demais
exigências, assinar o contrato, sem prejuízo das multas previstas na Carta Convite e das demais
cominações legais.
12.4.

No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o

contrato, sem prejuízo das cominações previstas nesta Carta Convite e seus Anexos, poderá ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a
negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação,
assinar o contrato.
12.5.

O contrato será lavrado na forma da minuta anexa deste Edital.

12.6.

Farão parte do contrato, independentemente de transcrição, todas as condições constantes

do presente edital, seus anexos e as propostas comerciais readequadas apresentadas pela licitante.
12.7.

O atendimento ao objeto desta licitação deverá ser rigorosamente dentro das especificações
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estabelecidas na proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa condição
poderá implicar na não aceitação do serviço/produto, sem que caiba ao contratado inadimplente
qualquer tipo de direito ou reclamação, não se responsabilizando a Prefeitura Municipal de Carmo do
Paranaíba-MG por qualquer indenização.
12.8.

Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.

12.9.

Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem

pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
12.10. Em casos de divergência nas exigências deste Edital e as contidas no Contrato, prevalecerá
o definido neste Edital.
13.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1.

A emissão das Notas Fiscais estará condicionada a aprovação formal dos relatórios.

13.2.

O pagamento será processado em parcelas mensais conforme medições realizadas pela

fiscalização, mediante a apresentação da nota fiscal discriminativa dos serviços realizados e “aceite”
da Nota Fiscal pelo Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, consideradas as condições
estabelecidas no contrato;
13.3.

A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma.

13.4.

O pagamento será processado MENSALMENTE, de acordo com a comprovação do serviço

realizado, com a emissão de relatório e a anuência da fiscalização do Contrato, mediante a
apresentação das notas fiscais discriminativas.
13.5.

Na fatura deverá constar o número do presente contrato assinado entre as partes bem como

o número do processo licitatório e modalidade.
13.6.

A Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba efetuará o pagamento por meio de depósito

bancário, na conta da CONTRATADA, devendo esta ser informada obrigatoriamente na nota fiscal.
14.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1.

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência.
15.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1.

O Município de Carmo do Paranaíba poderá revogar ou anular esta Licitação nos termos da

Lei n° 8.666/93.
15.2.

É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, das obrigações que forem

adjudicadas em consequências desta Licitação.
15.3.

No caso do Licitante vencedor desistir da prestação dos serviços ora ofertados, serão

convocados os demais Licitantes, obedecendo-se a ordem de classificação para a execução dos
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mesmos, sempre pelo preço da proposta vencedora em primeiro lugar, conforme determina a Lei n°
8.666/93.
15.4.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações, dentro dos

seus limites legais.
15.5.

Qualquer cidadão poderá participar da abertura das propostas, mas terão direito à palavra e

rubricar documentos somente os Licitantes e a Comissão Permanente de Licitações.
15.6.

Nos preços apresentados na proposta, deverá computar todas as despesas e custos

relacionados com o objeto a serem contratados, especialmente os de natureza tributária, trabalhista e
previdenciária, ficando esclarecido que não será permitido qualquer alegação posterior que vise o
ressarcimento de custos não considerados nos preços.
15.7.

Todos e quaisquer adiamentos ocorridos durante o Processo Licitatório serão consignados

em ata, designando-se nova data e horário para continuidade da audiência, os quais serão publicados
no quadro de avisos do Setor de Compras e Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba, órgão
oficial de imprensa do Município, não se obrigando a Comissão a dar ciência pessoal aos Licitantes
ausentes às reuniões, desde que não haja disposição em contrário expressa em Lei.
15.8.

Os prazos estabelecidos na presente Carta Convite, bem como nas respectivas propostas,

sempre iniciam e terminam em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba,
prorrogando-se para o primeiro dia útil, quando recaírem em dia que não houver expediente, e serão
sempre considerados dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
15.9.

Toda a documentação apresentada neste ato convocatório e seus anexos são

complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro será considerado específico e válido.
15.10. Em caso de discordância existente entre as cláusulas deste edital e as cláusulas do Termo de
Referência, ANEXO I do Edital, prevalecerão as descritas no Termo de Referência.
15.11. É facultado à Comissão Permanente de Licitação promover, em qualquer fase da Licitação,
diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em que poderão ser
suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência. É vedada a inclusão de
documento ou informação que deveria ter sido anteriormente apresentado.
15.12. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
comprovado.
15.13. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Processo Licitatório, é competente o foro
da Comarca de Carmo do Paranaíba-MG.
15.14. Integram este edital inseparavelmente os seguintes documentos:
15.14.1.

Anexo I - Proposta de Preços;

15.14.2.

Anexo II - Termo de Referência;

15.14.3.

Anexo III - Declaração de Habilitação;

15.14.4.

Anexo IV - Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;

15.14.5.

Anexo V - Declaração de Condição de Microempresa ou EPP;
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15.14.6.

Anexo VI – Modelo de Procuração;

15.14.7.

Anexo VII – Minuta do Contrato.

Carmo do Paranaíba, 22 de fevereiro de 2021.

Simeire Silva Moreira Cunha
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

1.1.

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de supervisão clínico institucional,

sendo divido nos itens: 1) em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras
Drogas (CAPS AD) e 2) no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), modalidade tipo I (CAPS I) da
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) visando à melhoria da qualidade da assistência em saúde
mental em pessoas com sofrimento mental grave e persistente do CAPS I de Carmo do
Paranaíba/MG.
2.

DA UNIDADE REQUISITANTE

Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba/MG.
3.

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1.

A supervisão clínico institucional é um dispositivo de formação permanente que deve

sustentar a responsabilidade compartilhada da equipe, facilitar o diálogo para que as diferentes
questões possam ser expostas, os casos e as situações sejam manejados com seus desafios e
surpresas inerentes ao trabalho clínico na perspectiva da atenção psicossocial. Trata-se do trabalho
de um profissional de saúde mental externo ao quadro de profissionais da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) do município de Carmo do Paranaíba/MG com comprovada habilitação teórica e
prática, que deverá trabalhar de forma presencial/remota junto ao Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) no sentido de apoiar, discutir e acompanhar o trabalho realizado pelas equipes, o projeto
terapêutico do serviço, os projetos terapêuticos singulares dos usuários, as questões institucionais e
de gestão e outros assuntos relevantes para a qualidade da assistência prestada aos usuários dos
serviços de Saúde Mental. O objetivo do supervisor é realizar ações para o fortalecimento da Política
Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, instituída pela Resolução SES/MG Nº 5.461, de
19 de outubro de 2016, aprovada em CIB e pelo Conselho Estadual de Saúde, em consonância com
os pressupostos da Reforma Psiquiátrica e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). A
supervisão tem como premissa atuar de forma a sustentar a proposta de uma gestão partilhada da
clínica, que auxilie os profissionais a enfrentarem os impasses institucionais frequentes no cotidiano
do trabalho coletivo. Dessa forma, deve ocorrer a integração da equipe visando possibilitar a
construção conjunta de projetos terapêuticos singulares, a partir do cuidado no território e respeitando
a autonomia dos usuários. As atividades de supervisão deverão contemplar as seguintes ações e
atribuições de acordo com a Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020: As ações
devem ser coerentes com o disposto na Resolução SES/MG Nº 7.168, de 20 de julho de 2020 e na
Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, ou seja, o supervisor deverá realizar:
Assessoramento e suporte a equipe do CAPS e suporte aos outros serviços da Rede de Atenção
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Psicossocial (RAPS) referente ao processo de trabalho a ser realizado no cotidiano. Portanto, o
supervisor deverá analisar o funcionamento do serviço, identificar os principais impasses e
dificuldades vivenciadas pela equipe na perspectiva de construir estratégias e ações com todos os
profissionais para qualificar o cuidado ofertado; caberá ao supervisor discutir com a equipe temáticas
fundamentais, entre elas: a importância do acolhimento; a sistematização e necessidade do
matriciamento; os princípios norteadores da construção do Projeto Terapêutico Singular; a
importância de estabelecer técnico de referência no serviço; o cuidado compartilhado entre equipe do
CAPS e Atenção Primária à Saúde; a sistematização de reuniões semanais entre a equipe e rede
intersetorial; a importância da busca ativa como uma ação estratégica que pode propiciar a
construção do vínculo para o cuidado; discutir junto à equipe sobre os casos clínicos associando ao
contexto institucional, ao serviço, à rede, à gestão; discutir e intervir junto à equipe sobre o processo
de judicialização da Saúde Mental, redirecionando o fluxo das solicitações de internações
compulsórias dos usuários do município para a RAPS; acompanhar e apoiar as ações para efetivação
do processo de desinstitucionalização de usuários internados em hospitais psiquiátricos, quando
houver; ações de acompanhamento integrado com a RAPS do Município; ações de integração com
familiares e comunidade; desenvolvimento de pesquisas que busquem a integração entre teoria e
prática e a produção de conhecimento. Por tratar-se de profissional externo ao quadro de
profissionais dos serviços de Saúde Mental, faz-se necessária a contratação do mesmo. A discussão
intersetorial e interdisciplinar proverão as equipes dos serviços locais de saúde subsídios para a
construção de uma assistência mais completa e de melhor qualidade. A supervisão clínico
institucional permite o desenvolvimento das equipes, dos coordenadores de CAPS e de outras
gestões, na direção da melhoria da qualidade da assistência na RAPS. A Educação continuada
também será atribuída ao supervisor no complemento da ciência na prática de saúde mental.
3.2.

O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de

que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto Municipal nº 4.288/2017, por possuir padrões de
desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser
licitado por meio da modalidade “CARTA CONVITE”.
3.3.

A modalidade de licitação será por abertura das Cartas Convite, do tipo MENOR PREÇO

POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste termo
e posteriormente no Edital e seus anexos.
3.4.

A contratação tem por objetivo, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a

proposta mais vantajosa para a Administração e promover o desenvolvimento municipal, garantindo a
boa qualidade do serviço e empresas comprometidas com o desenvolvimento.
4.

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

4.1.

Na elaboração das propostas de preço deverá ser observado os preços de referência do item

extraído de pesquisa de preços de mercado, não devendo os preços ofertados ultrapassarem tais
valores, que são tidos como preços máximos.
4.2.

A proposta de preço deverá ser apresentada conforme exigido no edital.
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5.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1.

O serviço deverá ser contratado para um período de 12 (doze) meses, podendo ser

prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a lei 8.666/93 e legislação correlata,
por meio de termo aditivo.
6.

DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

6.1.

Conforme exigência contida no art. 40, § 2°, II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações,

o Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde de Carmo do Paranaíba realizou pesquisa de
preços de mercado e estimativa de custos junto a 03 (três) empresas do ramo.
7.

DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

7.1.

O serviço de referência será realizado presencial e remotamente. Presencial conforme

estipulado pela Nota Técnica nº 73/SES/SUBPAS-SRAS-DSMAD/2020 e Projeto Aprovado, e remoto
por e-mail; whatsapp, telefone, entre outras redes sociais, quando necessário.
7.2.

O serviço deverá prestar além da supervisão clínico institucional, treinamento em

desenvolvimento profissional para os profissionais dos CAPS e RAPS do município de Carmo do
Paranaíba/MG após contratação das empresas vencedoras.
7.3.

O serviço deverá cumprir o cronograma apresentado no Plano de Aplicação dos Recursos

financeiros para supervisão clínico institucional aprovado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) para o CAPS I.
7.4.

A supervisão clínico institucional deverá ser pautada no apoio técnico na prática assistencial,

gerencial e por evidências científicas, conhecimento tácito e realidade local dos serviços de atenção
psicossocial, especificamente no CAPS I e CAPS AD de Carmo do Paranaíba/MG.
7.5.

Fornecer à RAPS de Carmo do Paranaíba, contribuição pela supervisão clínico institucional,

visando à reorganização da atenção psicossocial e melhoria da qualidade da assistência em saúde
mental de adultos, crianças e adolescentes em sofrimento psíquico e/ou uso prejudicial de álcool e
outras drogas;
7.6.

Realizar supervisão nos serviços específicos de saúde mental;

7.7.

Realizar reuniões interdisciplinares para fomentar a discussão de casos clínicos

possibilitando o nivelamento teórico em saúde mental com os devidos grupos.
7.8.

Realizar reuniões com diferentes níveis de gestão.

7.9.

O supervisor clínico institucional deverá ser profissional de nível superior com formação em

saúde mental que não pertença ao quadro de profissionais do município de Carmo do Paranaíba/MG,
com comprovada habilitação teórica e prática, preferencialmente das seguintes categoriais
profissionais: médico; médico psiquiatra; psicólogo; enfermeiro e assistente social para o CAPS, tipo I
ser contratado deverá ser um profissional que possua atuação recente na prática clínica nos serviços
substitutivos da RAPS (previsto na Política Estadual de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas) e/ou
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experiência em consultoria, preferencialmente tenha atuado na Atenção Primária à Saúde (APS),
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Serviço Residencial Terapêutico (SRT). Além disso, esse
profissional deve ter envolvimento e clareza da importância da Reforma Psiquiátrica, experiência com
matriciamento, compreensão do processo de trabalho desenvolvido pelos profissionais dos CAPS e
dos outros serviços substitutivos da RAPS, sendo desejável a participação no planejamento e
implantação de CAPS.
7.10.

O supervisor clínico institucional deverá desenvolver as seguintes atividades: suporte à

equipe técnica do serviço; discutir e apoiar a construção do projeto institucional do serviço, projetos
terapêuticos individuais dos usuários e de gestão dos CAPS; executar e realizar ações de cuidado no
território na perspectiva da redução de danos que possam estimular a autonomia e protagonismo dos
usuários; fomentar a criação de espaços coletivos para discussão da política e cuidado ofertado,
como assembleia de usuários, reuniões semanais entre a equipe e matriciamento como outros
serviços da rede; e discutir, apoiar, fomentar e executar outras ações relevantes para a qualidade da
atenção realizada.
8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1.

Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta,

ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
8.2.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com

os arts. 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), ficando o Contratante
autorizado a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
8.3.

Responsabilizar-se pelos encargos tributários e sociais decorrentes do respectivo Termo de

Referência.
8.4.

Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa; sendo

vedada a terceirização dos serviços.
8.5.

Participar de reuniões quantas forem necessárias para a apresentação dos serviços

executados.
8.6.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, for vítima, durante a
execução do Serviço;
8.7.

Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, incluindo translado, estadia e alimentação;

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à secretaria municipal de
saúde;
8.8.

Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

8.9.

Manter a sua condição de habilitada, durante toda a vigência do contrato;

8.10.

Executar os serviços obedecendo aos princípios éticos do Código de Ética do Conselho

profissional ao qual pertence;
8.11.

Gerar relatórios de crítica institucional do componente da RAPS, no CAPS I com o objetivo de
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apontar recomendações técnicas necessárias para o melhor funcionamento da Rede.
8.12.

Manter durante o contrato as condições de habilitação previstas no Termo de Referência.

8.13.

Emitir documento fiscal idôneo para os recebimentos pela prestação dos serviços.

8.14.

Realizar os serviços no prazo determinado neste Termo.

8.15.

A contratada fica encarregada de emitir a nota fiscal, mensalmente.

9.

DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1.

Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação do serviço;

10.2.

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.3.

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
10.4.

Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; verificar minuciosamente, no prazo fixado,
a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
10.5.

Fiscalizar a manutenção, pela Contratada, das condições de habilitação e qualificação

exigidas no inciso XIII do art. 55 da Lei n° 8.666/93;
10.6.

Rejeitar o serviço que a empresa vencedora prestar fora das especificações deste termo;

10.7.

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições

estabelecidas no Edital e seus anexos
11.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1.

Nos termos do art. 67, Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar

e fiscalizar a realização do serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
11.2.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3.

A fiscalização do serviço será exercida por representante da CONTRATANTE, neste ato
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denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e que
de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 da Lei Federal N.° 8.666/93). A gestão e fiscalização
do contrato de serviço de supervisão do CAPS I será realizada pela servidora Jossyane Lima da Cruz
Babilônia, Coordenadora da Unidade. A gestão e fiscalização do contrato e supervisão do CAPS AD
será realizada pelo Coordenador da Unidade, Alex Ferreira Leal.
Parágrafo primeiro – A fiscalização de que se trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, ainda
que resultantes de imperfeições técnicas (Art. 70, da Lei Federal 8.666/93).
Parágrafo segundo – A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o
serviço/produto em desacordo com a ata/contrato.
12.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1.

Os pagamentos serão efetuados no dia 20 (vinte) de cada mês subsequente ao da prestação

dos serviços, conforme relatório mensal fornecido à gestora municipal de saúde cumpridas todas as
formalidades legais anteriores a este ato.
12.2.

O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente bancária, devendo a

empresa vencedora apresentar o número da mesma, o banco e a agência junto ao corpo da Nota
Fiscal ou em anexo.
12.3.

As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ indicado pela empresa

em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação, conforme exigidos em
edital.
13.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666/1993 e da Lei n° 10.520/2002, a

CONTRATADA que:
13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. fraudar na execução do contrato;
13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. cometer fraude fiscal;
13.1.6. não mantiver a proposta.
13.2.

A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência;
13.2.2. Multa, nos seguintes percentuais:
a)

0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total dos serviços, por dia de atraso na

inexecução do contrato.
b)

3,0% (três por cento) sobre o valor total dos serviços, por inexecução parcial das
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obrigações contratuais;
c)

10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços, por inexecução total das

obrigações contratuais.
d)

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal,

conforme disposto no inciso III do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
13.3.

Impedimento de licitar e contratar;

13.4.

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso V do art. 87 da Lei n° 8.666/93.
14.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1.

A Secretaria Municipal de Saúde reserva para si o direito de não aceitar nenhum produto e/ou

serviço em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em desconformidade com as
normas legais e/ou técnicas pertinentes ao objeto.
14.2.

Os quantitativos previstos poderão variar, para mais ou para menos, sem que isso implique

em alteração dos preços ofertados, em obediência ao disposto no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
14.3.

Este Termo de Referência é regido pelas normas de direito público, aplicando-se,

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na
forma dos arts. 54 e 55, XII, da Lei n° 8.666/93.
Carmo do Paranaíba, 22 de fevereiro de 2021.

Talita Gontijo Mendes
Secretária Municipal de Saúde
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ANEXO III - DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
CARTA CONVITE nº 002/2021
Processo Licitatório nº 008/2021

A empresa ___________________________________________, CNPJ nº _____________, declara,
sob as penas da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos.


Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar a proposta, com os preços e prazos
indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para
esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.



Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao
presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e não possuímos em nosso quadro
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista.



Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e
Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Data e local

___________________________________________
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal

(ESTE DOCUMENTO É APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO - FORA DO ENVELOPE)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDÍCA
CARTA CONVITE nº 002/2021
Processo Licitatório nº 008/2021

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Município de Carmo do Paranaíba, que
cumprimos as disposições referentes ao Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Carmo do Paranaíba, ____ de ______ de 2021.

Razão Social da Licitante:
CNPJ:
Nome do Representante Legal:
Assinatura:
CPF:

Este documento deve ser assinado por sócio, diretor e ou procurador que tenha poderes para tal
investidura.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP
CARTA CONVITE Nº 002/2021
Processo Licitatório nº 008/2021
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o
n°

_____________________,

por

intermédio

do

seu

representante

legal,

o(a)

Sr(a).

________________________________________, portador do CPF n° ______________________ e
RG _______________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais
para qualificação como ______________________________, nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° do
mencionado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, de acordo com o disposto nos
arts. 42 a 49 da citada Lei e Complementar 147 de 07 de agosto de 2014 que altera a Lei
Complementar 123/06.
___ Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 147/14, para regularização,
estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas
no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93.
(Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_______________________, _____ de ___________ de 2021.

_____________________________________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBS.: DECLARAÇÃO A SER EMITIDA EM PAPEL TIMBRADO, OU EM PAPEL SIMPLES, COM
CARIMBO DA EMPRESA, DE FORMA QUE IDENTIFIQUE A PROPONENTE.
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ANEXO VI - PROCURAÇÃO
(Caso necessária)

A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, com sede à
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto ao
Município de Carmo do Paranaíba (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de Carta Convite nº (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos
legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,
interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta
para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em
especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).
Local, data e assinatura

__________________________________
NOME DA EMPRESA E ASSINATURA
RECONHECER FIRMA
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ANEXO VI
CONTRATO nº ___/2021
Minuta de contrato que entre si fazem a Prefeitura Municipal de
Carmo do Paranaíba e a empresa/licitante .......................
(Poderá ser modificado para melhor adequação ao interesse público.)
Aos ........... dias do mês de ........... do ano de 2021, na sede administrativa do Município de
Carmo do Paranaíba, situada a Praça Misael Luiz de Carvalho, nº 84, Centro, na cidade de Carmo do
Paranaíba, compareceram de um lado, o Sr. César Caetano de Almeida Filho, no uso das atribuições
que a permitem representar o Município de Carmo do Paranaíba, CNPJ n.º 18.602.029/0001-09, e
doravante

designada

Empresa .............................,

simplesmente
C.N.P.J

CONTRATANTE,
nº

e,

de

outro

......................., estabelecida

lado

a

na cidade

de ....................... na Rua ............................ nº........., que apresentou os documentos exigidos por lei,
neste

ato

representado

pelo(a)

Sr

(ª)...............................,

CPF

nº

.......................,

nacionalidade............., estado civil............., portador(a) da Carteira de Identidade nº........., órgão
expedidor.........., daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA, para celebrarem, por
força do presente instrumento, elaborado de acordo com a minuta examinada pela Procuradoria Geral
do Município, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do artigo 38, da Lei nº 8.666, de
21/Junho/1993, em conformidade com o constante Processo Licitatório nº 002/2021, que reger-se-á
pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/Junho/1993 e alterações, Lei Estadual nº 14.167 de
10/Janeiro/2002, Decreto Municipal n. 1.908/06, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de supervisão clínico institucional

em saúde mental no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) e no Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS), modalidade tipo I (CAPS I) da Rede de Atenção Psicossocial
(RAPS) visando à melhoria da qualidade da assistência em saúde mental em pessoas com
sofrimento mental grave e persistente do CAPS I de Carmo do Paranaíba/MG.
Parágrafo primeiro – É facultado a CONTRATANTE o direito de fazer acréscimos ou
supressões nas quantidades inicialmente previstas, na forma do parágrafo 1º, do Art. 65 da Lei
8.666/93.
Parágrafo segundo – Os quantitativos previstos poderão ser acrescentados ou suprimidos,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial do contrato, conforme parágrafo
primeiro, do Artigo 65, da Lei n.º 8666/93.
Parágrafo terceiro – A prestação do serviço obedecerá ao estipulado neste contrato, bem
como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo
Licitatório nº 008/2021, CARTA CONVITE nº 002/2021 e que independentemente de transcrição,
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fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariarem proposta e
documentos que o acompanham, firmados pela CONTRATADA e apresentados à CONTRATANTE,
na data de abertura dos envelopes do respectivo processo licitatório.
Parágrafo quarto – O serviço ora contratado foi objeto de licitação, de acordo com o disposto
na Lei 8.666/93, sob a modalidade CARTA CONVITE nº 002/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
2.1.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da prestação do serviço

licitado;
2.2.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante

vencedora com relação ao objeto do presente contrato;
2.3.

Emitir nota de empenho e efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

2.4.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato/instrumento equivalente, podendo sustar ou

recusar os serviços em desacordo com as especificações.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3.1.

Os serviços deverão ser prestados, logo após a expedição da solicitação, de acordo com as

quantidades informadas e local indicado pela CONTRATANTE.
3.2.

Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas que incidam sobre a

execução do contrato/instrumento equivalente;
3.3.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus
empregados, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
3.4.

Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos que incidam, ou venham a incidir

sobre terceiros, durante a execução do contrato/instrumento equivalente;
3.5.

Fornecer informações à Administração Municipal, sempre que lhes forem solicitadas;

3.6.

Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos

materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, aplicando-se ao
presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/90, em especial os artigos 14 e 20;
3.7.

Manter a sua condição de habilitada, durante todo o período de execução do

contrato/instrumento equivalente, renovando periodicamente os documentos fiscais junto ao Sistema
de Cadastramento do Município de Carmo do Paranaíba;
3.8.

Fornecer condições que possibilitem a prestação do serviço, a partir da data de retirada do

contrato/instrumento equivalente;
3.9.

Cumprir fielmente o contrato/instrumento equivalente, zelar por sua boa execução, de modo

que a prestação do serviço seja realizada com esmero e perfeição e executar sob sua inteira
responsabilidade até o seu término, vedada sua transferência a terceiros, total e parcial;
3.10.

Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários,

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, no desempenho do objeto
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ora licitado, ficando ainda, a CONTRATANTE, isenta de qualquer vínculo empregatício com os
mesmos;
3.11.

Prestar esclarecimentos à Administração Municipal sobre eventuais atos ou fatos noticiados

que a envolvam, independente de solicitação;
3.12.

Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à

entrega dos serviços contratados.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO
4.1.

O presente contrato terá a validade de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei 8.666/93 e
legislação correlata, por meio de termo aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1.

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ___________ pela prestação

do serviço.
5.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES
6.1.

O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Carmo
do Paranaíba e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das
demais cominações legais.
6.2.

Ficam

estabelecidos

os

seguintes

percentuais

de

multas,

aplicáveis

quando

do

descumprimento contratual:
a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de
atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a
possível rescisão contratual;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA,
injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais
casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA,
em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá
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reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA. Se os valores dos
pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas
cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1.

O presente contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a

80 da Lei 8.666/93.
Parágrafo único - Na ocorrência de rescisão, por conveniência administrativa, a
CONTRATADA será notificada.
CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO
8.1.

O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93.
Parágrafo único - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste
Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial.
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1.

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência e Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
10.1.

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal

eletrônica no setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, nº e
modalidade de licitação, nº do item, nº do contrato/instrumento equivalente, preço unitário e preço
total do(s) produto(s)/serviço(s), devidamente atestada pelo setor competente da CONTRATANTE,
acompanhada das seguintes comprovações: regularidade junto à Fazenda Federal (CND conjunta),
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), à Justiça do Trabalho (CNDT) e às Fazendas
Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede.
Parágrafo primeiro - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto
houver pendência de liquidação da obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual, inclusive a apresentação do demonstrativo da entrega/prestação dos produtos/serviços, de
acordo com as obrigações estabelecidas na Cláusula Terceira.
Parágrafo segundo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo
de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, devidamente regularizados.
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Parágrafo terceiro - Somente serão efetuados os pagamentos, às Notas Fiscais Eletrônicas
emitidas pela empresa participante do processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ, sob pena de
rescisão de contrato ou instrumento equivalente.
Parágrafo quarto - As Notas Fiscais deverão ser emitidas observando o número do CNPJ
indicado pela empresa em sua proposta de preços e documentos apresentados para habilitação,
conforme exigidos em edital.
Parágrafo quinto - O reajuste deste contrato será permitido, desde que observado o
interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta, ou da
data do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação. Cabe a
CONTRATADA apresentar, junto a sua solicitação, a demonstração analítica da alteração dos custos,
por meio de apresentação de planilha de formação de preço, do novo acordo ou convenção coletiva e
da variação do IPC-A (IBGE), fundamentando o reajuste. Os valores serão reajustados ou corrigidos
monetariamente de acordo com as disposições da lei 10.192/2001 e, no que com ela não conflitarem,
com as disposições da Lei 8.666/93.
Parágrafo sexto - O reequilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços desta
licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Cabe a
CONTRATADA apresentar documentos (originais ou autenticados em cartório) que justifiquem e
comprovem o pedido de reequilíbrio.
10.2.

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula
serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do serviço, precedido da
demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais,
contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e
compatibilidade com os valores de mercado.
10.3.

O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos

custos.
10.4.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para
menos, conforme o caso.
10.5.

Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso do reequilíbrio

econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de
cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
11.1.

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
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1993.
11.2.

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
11.3.

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RETENÇÕES (SE FOR O CASO)
Parágrafo primeiro - PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - Em cumprimento ao artigo 31 da Lei
nº 8.212/91, e alterações, e Instruções Normativas vigentes no período das contratações editadas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, ou percentual referente a atividade específica
observado o disposto na IN vigente, exceto para as empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Parágrafo segundo - Como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher
ao INSS a importância retida em nome da CONTRATADA, por meio de documento de arrecadação
identificado com a inscrição do estabelecimento da empresa CONTRATADA no CNPJ/MF e com a
razão social da empresa CONTRATANTE e CONTRATADA, até o dia dois do mês seguinte ao da
data da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subsequente, se não houver expediente bancário no
dia dois.
Parágrafo terceiro - Na emissão da fatura, a empresa CONTRATADA deverá destacar o valor
da retenção, com o título de retenção para previdência social, observadas as regras das Instruções
editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Parágrafo quarto - A falta de destaque do valor de retenção no documento autoriza que a
CONTRATANTE proceda a devida retenção sobre o título de cobrança ou o devolva à
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (SE
FOR O CASO)
13.1.

Em cumprimento ao Código Tributário Municipal e aos dispostos na Lei Complementar nº 204

de 22 de dezembro de 2003, a CONTRATADA deverá destacar alíquota correspondente ao serviço
prestado observando a Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor bruto da nota fiscal.
Parágrafo primeiro - Na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa
CONTRATADA deverá destacar o valor do imposto, no campo específico, observada a legislação
pertinente.
Parágrafo segundo - A falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza
que a CONTRATANTE proceda o devido desconto sobre o título de cobrança ou devolva à
CONTRATADA para que seja providenciada a adequação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
14.1.

As dotações orçamentárias reduzidas e fonte de recurso para custear as despesas
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decorrentes são as discriminadas no Edital do Processo Licitatório.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1.

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Foro da

Comarca de Carmo do Paranaíba.
E, para firmeza e como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Termo de contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTES, tendo sido arquivado no Município de Carmo do
Paranaíba, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias.
Carmo do Paranaíba, _____ de _______ de 2021.

César Caetano de Almeida Filho
Prefeito – Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

__________________________
GESTOR

__________________________
FISCAL

Testemunhas:
1. _____________________________________________________ CPF: _____________________
2. _____________________________________________________ CPF: _____________________
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