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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

1. PREÂMBULO 

1.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da microrregião do Alto Paranaíba - CISALP, 

torna público, que, por determinação do Sr. EDSON MACHADO DE ANDRADE - 

Presidente, acha-se aberta, a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, com a finalidade indicada no seu objeto, à qual será 

processada e julgada nos termos da Lei n.º 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a 

Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06 e ainda a Lei 

nº 8078, de 11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor). 

1.2. A apresentação dos envelopes PROPOSTA e HABILITAÇÃO devidamente lacrados e 

assinados, deverá ser feita até as 09:00 horas do dia 11/05/2022 em envelopes distintos 

fechados, indicando o número deste Edital, ao Pregoeiro nomeado, o qual processará e 

julgará a presente licitação, devidamente auxiliado pela equipe de apoio no seguinte 

endereço: Rua Juquinha Souto, nº 100, Novo Horizonte, Lagoa Formosa - MG. 

§ Único: Atuará como Pregoeira a Sra. Tatiana Luísa de Melo. 

1.2.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data aprazada, todas as datas constantes deste instrumento 

convocatório serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil de 

expediente do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO ALTO 

PARANAÍBA - CISALP. 

1.3. Em atendimento a lei de licitações e em respeito aos licitantes que chegarem no 

horário fixado, não será aceita a participação de interessado retardatário, em qualquer 

hipótese, a não ser na qualidade de ouvinte. 

1.4. Consideram-se o horário fixado no relógio localizado no Consórcio Intermunicipal 

Saúde Alto Paranaíba - CISALP, visível e acessível a todos os participantes, para entrega 

dos Envelopes Habilitação e Propostas. 



 
 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

1.5.Informamos que todo procedimento obedecerá aos seguintes critérios: 

- 09:00 horas do dia 11/02/2022: Início dos trabalhos. 

Obs.: Caso os trabalhos não se encerrem no dia previsto a sessão continuará no dia 

seguinte obedecidos dos horários citados acima.  

1.6. Não poderão participar desta licitação empresas: 

a) Declaradas inidôneas de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e que não tenham restabelecida sua idoneidade, em qualquer esfera do 

governo.  

b) Que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos previstos no artigo 

7º da Lei Federal nº 10.520/02.  

c) Suspensas de licitar com quaisquer órgãos da Esfera Federal, Estadual, Municipal; 

d) Que sejam constituídas sob forma de consórcio. 

e) Que estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação. 

 

2. OBJETO 

2.1. Pregão Presencial objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO 

OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO 

CISALP. 

2.2. No valor do item deverão estar inclusas todas as despesas tais como: recursos 

humanos, uniforme, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais, bem como demais despesas e benefícios agregados a prestação do serviço.  

2.3. 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 nº 8666/93. 

2.4. A licitação será do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

2.5. A execução do objeto do contrato será a medida que for requisitada e deverá ser 

iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do presente contratou 

conforme demanda apresentada pela CONTRATANTE. 
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2.6. O fornecimento do presente objeto será realizado através de requisição expedida 

pelo CISALP sempre que solicitado, de acordo com as necessidades do órgão solicitante.   

 

3. DOS QUANTITATIVOS  

3.1. Conforme detalhamento no Termo de Referência. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO DO PARTIPANTE (DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

À PREGOEIRA ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO – FORA DOS ENVELOPES)  

4.1. Os proponentes se farão representar nesta licitação e para todos os demais atos 

dela, por procurador com poderes específicos ou por seu representante legal, no dia, 

horário e local estabelecidos neste edital. A CARTA DE CREDENCIAMENTO (anexo II), ou 

a PROCURAÇÃO e/ou a PROVA DE CONDIÇÃO DE SÓCIO OU DIRETOR DA EMPRESA 

deverá ser outorgada com poderes para formular lances de preços e praticar os demais 

atos pertinentes ao processo, conforme modelo anexo, que deverá ser entregue à 

Pregoeira no início deste Pregão. 

Obs.: A não apresentação da declaração de “pleno atendimento aos requisitos da 

proposta e dos documentos de habilitação” (modelo – anexo III), implica na eliminação 

automática da licitante no presente pregão. Com a presença do representante o mesmo 

poderá emitir a declaração de pleno atendimento aos requisitos da proposta e dos 

documentos de habilitação de próprio punho, desde que esteja devidamente 

credenciado. 

4.2. O credenciamento deverá ser feito com a apresentação dos documentos abaixo 

relacionados:  

a) Cédula de Identidade ou documento equivalente; 

b) Cópia do contrato social ou estatuto da pessoa jurídica interessada, se o 

representante for sócio ou dirigente; ou; 

c) CARTA DE CREDENCIAMENTO (anexo II) devidamente assinada pelo representante 

legal da Licitante (juntamente com a Cópia do Contrato Social ou Estatuto da Pessoa 

Jurídica interessada), constando poderes específicos para formular lances verbais, 

negociar preços, declarar a intenção de interpor recursos, desistir da intenção de 
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interpor recursos, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 

certame, se for funcionário ou representante da Licitante, devendo este documento 

obrigatoriamente conter assinatura reconhecida em cartório oficial, somente se não for 

apresentado original para fé pública, não sendo admitido em nenhuma hipótese xérox 

deste documento, ou; 

d) Procuração por instrumento público ou particular do qual constem poderes 

específicos para formular lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de 

interpor recursos, desistir da intenção de interpor recursos, assinar a ata e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao presente certame, se for funcionário ou representante da 

Licitante (juntamente com a Cópia do Contrato Social ou Estatuto da Pessoa Jurídica 

interessada). 

e) Os documentos para credenciamento deverão ter firma (assinatura) reconhecida 

em cartório, somente se não for apresentado original para fé pública. 

4.3. A ausência do credenciado, no dia da sessão, importará em sua imediata exclusão 

para a fase de lances, sendo válida somente a proposta apresentada no envelope – 

Proposta de Preços, não podendo em nenhuma hipótese o credenciado substabelecer. 

 

5. PREÇOS 

5.1. Os preços deverão ser informados na expressão monetária nacional obedecendo 

aos seguintes requisitos mínimos: 

a) Preço por item, expresso em algarismos e por extenso, conforme anexo, parte 

integrante deste edital e a minuta do contrato, devendo incluir todas e quaisquer 

despesas que onerem diretamente os produtos/serviços licitados. 

b) Validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação da 

proposta. 

c) A Licitante poderá incluir em sua proposta de preços dados de caráter exclusivamente 

técnicos, sobre o objeto licitado que julgar pertinente, a título de complementação de 

informações, desde que sejam compatíveis com os termos deste edital. 

d) Na proposta comercial deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

inclusive os tributos, encargos sociais e previdenciários. 
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e) A Licitante deverá entregar os produtos/serviços ao Consórcio Intermunicipal Saúde 

da Microrregião do Alto Paranaíba – CISALP, assumindo todos os riscos e custos, 

incluindo direitos, impostos e outros encargos até a entrega. 

f) Será considerado como mês de referência dos preços o da data de entrega da 

documentação. 

g) Os preços propostos pela contratada poderão ser realinhados com base nos valores 

de mercado.  

 

6. DA FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 Conforme detalhamento no Termo de Referência. 

 

7. DO PRAZO 

7.1. O presente Contrato terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado nos 

termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93 até o limite de 60 (sessenta) meses, 

tendo em vista a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 

administração. 

 

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS 

8.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta 

das dotações orçamentárias: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

09. DOS ENVELOPES 

9.1. Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação que 

instruem esta licitação deverão ser apresentados no local, dia e hora determinados, em 

envelopes fechados e indevassáveis, sobre cujas bordas de fechamento deverá constar 

a rubrica do representante da Licitante, para convalidar a não violação de sua abertura 

oficial, e conter em sua parte externa, os dizeres: 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA – CISALP. 

NOME DO LICITANTE:_______________________________ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

ABERTURA 09:00 hs – DATA: 11/05/2022 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA – CISALP. 

NOME DO LICITANTE:_______________________________ 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

ABERTURA 09:00 hs – DATA 11/05/2022 

ENVELOPE 02 – HABILITAÇÃO 

 

9.2. Admitir-se-á a remessa dos envelopes, por via postal ou qualquer outro sistema de 

entrega, desde que entregues até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, aos 

cuidados do Pregoeiro, para o endereço abaixo: 

 

 

 

9.2.1. O CISALP/Pregoeiro não se responsabilizará se a documentação e a proposta 

encaminhadas por via postal ou qualquer outro sistema de entrega, por conta e risco 

exclusivos da remetente, não forem entregues em tempo hábil ao Pregoeiro. 

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO 

10.1. A declaração de atendimento aos requisitos de habilitação e das propostas 

juntamente com o credenciamento, deverá ser entregue ao Pregoeiro, conforme itens 

4 e 10 deste Edital e modelos anexos. 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA - CISALP  

A/C PREGOEIRA 

Rua Juquinha Souto, nº 100, Bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa - MG 
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10.1.1. ENVELOPE 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

10.1.1.1.A proposta de preço (anexo IV) deverá ser elaborada, preferencialmente, em 

papel timbrado da Proponente e de acordo com as exigências pertinentes desta 

licitação. Caso a empresa não possua papel timbrado, poderá constar no cabeçalho da 

folha o carimbo oficial da empresa. Deverá ser datilografada ou digitada, em ÚNICA VIA, 

com escrita em uma só face de cada folha, sem emendas nem rasuras, não ressalvadas, 

devendo constar na mesma, de forma clara e precisa, os elementos, documentos e 

requisitos seguintes: 

a)  Local e data 

b) Nome/Razão social da proponente 

c) Endereço, telefone, fax e e-mail do proponente 

d)  Demais exigências solicitados no item 6 deste edital. 

e)  Deverá constar dentro do envelope “proposta” 

f) Assinatura do representante legal da empresa correspondente, na última página da 

proposta, devendo todas as demais, se houver serem rubricadas pelo mesmo. 

g) A proposta deverá constar na expressão monetária nacional, segundo o modelo em 

anexo. O valor deve ser expresso em algarismos e por extenso, sendo que prevalecerá 

em caso de divergência, o preço relatado por extenso. 

 

10.1.2. ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

10.1.2.1. Deverão conter no envelope de habilitação os seguintes documentos abaixo 

relacionados, com o prazo de validade absolutamente em dia: 

REGULARIDADE FISCAL/TÉCNICA 

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

Comercial competente. 

b) Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e a última alteração em vigor (que 

poderá ser apresentada na forma consolidada, substituindo o contrato original), 

devidamente registrados e arquivados na repartição competente, para as Sociedades 

Comerciais, e, em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos 
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de eleição de seus administradores, com a publicação no Diário Oficial da Ata de 

Assembleia que aprovou o Estatuto, e cópia da Certidão de Arquivamento na repartição 

competente. 

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

da diretoria em exercício. 

d) Certidão Negativa de Débitos perante ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço 

(FGTS). 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Federais.  

f) Certidão Negativa de débitos trabalhistas. 

g) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

h) Comprovante de inscrição perante a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal, 

quando for o caso; 

i) Alvará de Funcionamento e Alvará Sanitário vigentes. 

j) Declarações de pleno atendimento que instruem esta licitação, (anexos III, V, VI, VII) 

do edital: 

● Anexo III- Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação. 

● Anexo V- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente. 

● Anexo VI- Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital. 

● Anexo VII- Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos. 

§ Único - Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, 

sendo que, os que não constarem prazo de validade fixado serão considerado 30 (trinta) 

dias a partir da data de sua emissão. 

10.1.2.2. Somente serão aceitas cópias legíveis, obtidas a partir do original, ficando 

reservado à Pregoeira e sua equipe de apoio o direito de solicitar o original de qualquer 

documento, sempre que tiver dúvida e julgar conveniente. Para as alíneas acima os 

interessados deverão apresentar cópias autenticadas e não serão aceitos fax de nenhum 

documento de habilitação. 

10.1.2.3. No caso de certidões emitidas pelo Sistema Eletrônico, as mesmas serão 

admitidas na forma original ou em cópias autenticadas, podendo a Equipe de Apoio 

promover diligência junto a Internet, para comprovação de sua veracidade.  
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§ 1 – Solicitamos que os documentos estejam classificados, catalogados, enumerados 

com os mesmos números dos itens exigidos neste Edital e com índice indicativo. 

 

11.DO JULGAMENTO 

11.1. No horário e local indicados no Preâmbulo, será aberta a sessão pública de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o recebimento e verificação dos 

documentos para credenciamento. Somente poderá participar da fase de lances verbais 

o representante legal da licitante, presente ao evento, devidamente credenciado.  

11.2. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

11.3. No curso da sessão, classificadas as propostas, o autor da oferta de menor valor e 

das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas poderão fazer novos 

lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

11.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 

nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores 

propostas subsequentes à de menor valor, até o máximo de 03 (três), incluindo a de 

menor valor, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos. 

11.4. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 

proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

decrescentes, sendo a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

pregoeiro, ou a ausência de representante credenciado, implicará a exclusão da licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, 

para efeito de ordenação das propostas. 

11.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 

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

11.6. Só será aceito lance de valor acima de R$ 0,05 (cinco centavos). 

11.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará 

a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 

motivadamente a respeito e será aberto o envelope contendo a documentação de 
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habilitação da licitante que a tiver formulado, para verificação do atendimento das 

condições fixadas no Edital, sendo-lhe facultado o saneamento da documentação na 

própria sessão. 

11.8. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

d) Caso a Micro ou Pequena Empresa não exerça o direito de preferência ou não atenda 

às exigências do edital serão convocadas as Micro ou Pequenas Empresa 

remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5%, obedecida à ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a 

identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital. 

f) Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar. 

11.8.1. No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de 

observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das Micro 

ou Pequenas Empresa, para efeito de classificação, o desempate far-se-á por meio de 

sorteio. 

11.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

11.10. Da Licitante vencedora poderá ser solicitado à apresentação de nova proposta 

escrita referente ao valor final apurado, no caso de haver redução do valor da proposta 

apresentada inicialmente, devendo a Licitante apresentar a nova proposta no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da divulgação do resultado 

final/adjudicação efetuado pelo Pregoeiro no ato da sessão pública. 

11.10.1. O Não cumprimento deste prazo implicará na aplicação das sanções previstas 

no Art. 7º da Lei 10.520/02. 

11.11. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitarias, 

o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo a habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a 

respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame. 
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11.12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope 

Documentação, será inabilitada. 

§2 - Ocorrendo absoluta igualdade de condições entre duas ou mais propostas, o 

desempate far-se-á por meio de sorteio. 

§3 - Quando todas as propostas tiverem sido desclassificadas, a Administração poderá 

fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de outras propostas que não 

incorram nas falhas apontadas na desclassificação. 

§4 - Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens ou ofertas não previstas 

neste Edital, nem indicações de desconto baseado nas ofertas das demais Licitantes. 

 

12. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Conforme Termo de Referência 

 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS/ADJUDICAÇÃO 

13.1. No final da sessão, a Licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção. Neste momento o pregoeiro decidirá motivadamente 

se receberá ou não o recurso. Caso decida pelo recebimento do recurso, abrir-se-á então 

o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, ficando as demais Licitantes 

intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.  

13.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame à Licitante 

vencedora e o encaminhamento do processo para a homologação.  

 

14. DAS PENALIDADES 

14.1. Acarretará, a licitante vencedora, impedimento de licitar com o Poder Público, e 

será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecimento a 

que se refere o inciso XIV, artigo 4°, Lei 10.520/02, pelo prazo de 5 (cinco) anos sem 
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prejuízo da multa no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da proposta 

vencedora, no caso de:  

a) Recusa injustificada para celebrar o contrato dentro do prazo de validade da proposta.  

b) Não aceitar o instrumento equivalente de convocação para a entrega dos serviços 

dentro dos prazos estabelecido pela Administração. 

c) Retardar, falhar ou fraudar a execução dos serviços. 

d) Entregar os equipamentos/mercadorias/serviços em desacordo com o licitado;  

e) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

f) Não manter as condições da proposta. 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

14.2. As multas serão automaticamente descontadas de quaisquer créditos ou, ainda, 

quando for o caso, cobradas judicialmente.  

  

15. DA CONVOCAÇÃO 

15.1. O Pregoeiro do CISALP convocará oficialmente a licitante vencedora para celebrar 

contrato nos termos deste edital.  

15.2. A licitante vencedora será convocada dentro do prazo de validade da sua proposta. 

15.3. A recusa injustificada da licitante vencedora para celebrar o contrato, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades previstas 

na Lei de Licitações e Pregão. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

16.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

16.2. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do e-mail 

licitacao@cisalp.mg,gov.br ou entregue no endereço do CISALP, Rua Juquinha Souto, 

100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, CEP: 38.720-000. 

16.3. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

mailto:licitacao@cisalp.mg,gov.br
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16.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

16.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados à Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema. 

16.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

16.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

16.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

16.9. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data 

marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” 

e “Proposta de Preços”. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. Este edital estará disponível na sede do CISALP, sendo que quaisquer elementos, 

informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, serão prestados pela 

Comissão Permanente de licitação do Consórcio, situado na Rua Juquinha Souto, n° 

100, bairro Novo Horizonte, Lagoa Formosa/MG, Fone (034) 3824 – 1710, e-mail: 

licitação@cisalp.mg.gov.br. 

17.2. Em caso de revogação ou anulação deste Pregão serão observadas as disposições 

da Lei n.º 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

17.3. Aplica-se ao presente instrumento convocatório nas partes omissas, a legislação 

em vigor e serão repassados ao pregoeiro. 
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17.4. Poderão participar deste certame as empresas que comprovarem o cumprimento 

das exigências deste edital. 

17.5. Fazem parte integrante deste Edital: 

● Anexo I- Termo de Referência 

● Anexo II- Modelo de credenciamento 

● Anexo III- Modelo de Declaração de que Cumpre os Requisitos de Habilitação 

● Anexo IV- Planilha de Apresentação de Propostas 

● Anexo V- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 

● Anexo VI- Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital 

● Anexo VII- Modelo de Declaração de que não emprega menores de 18 anos 

● Anexo VIII- Minuta do Contrato. 

 

 

Lagoa Formosa, 07 de Janeiro de 2022. 

 

 

________________________________ 
Tatiana Luísa de Melo 

Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022 

PROCESSO Nº 050/2022 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA DE APOIO OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO 

DAS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO 

GERIDO PELO CISALP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

1.2 A licitação será em lote único, conforme tabela constante neste Termo de 

Referência.  

1.3 No valor do item deverão estar inclusas todas as despesas tais como: recursos 

humanos, uniforme, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais, bem como demais despesas e benefícios agregados a prestação do serviço. 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor valor por lote, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

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

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e promover o 

desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos serviços e materiais e de 

empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

 

2. FORNECIMENTO 

2.1 A licitante/empresa ficará incumbida de prestar os serviços conforme 

especificado neste Termo de Referência, dando início a execução dos serviços em 

no máximo 5 (cinco) dias após assinatura do contrato e emissão, pelo contratante, 

da ordem de serviços. 
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3. FINALIDADE 

3.1 A finalidade deste termo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO 

OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO PELO 

CISALP. Conforme exigência legal, o CISALP realizou pesquisa de preços de mercado 

e estimativa de custos junto às empresas do ramo do objeto, sendo apresentado os 

valores de no mínimo 3 (três) empresas, conforme cotação anexa. 

 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
4.1 Será firmado contrato com validade de 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93 

por até 60 (sessenta) meses, tendo em vista a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração. 

 
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Cobertura de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da 

semana, conforme necessidade do contratante, cobrindo férias, atestados, rescisões, 

etc.  

5.2 Cumprir o sistema de escala do plantão, conforme quantidade apresentada pelo 

contratante; 

5.3 Deixar o número (s) de telefone para fácil localização; 

5.4 Informar o endereço, para caso não consiga ser localizado pelo telefone; 

5.5 Prestar as informações solicitadas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos 

estipulados; 

5.6 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pela fiscalização 

do Contrato; 

5.7 Responsabilizar pelas despesas com recursos humanos, uniforme, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como demais 
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despesas e benefícios agregados a prestação do serviço; 

5.8 Suprir, no prazo máximo de 2 horas após a comunicação da CONTRATANTE, a 

falta de qualquer posto de trabalho; 

5.9 Encaminhar ao Contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação do(s) 

empregado(s) que usufruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que 

irão substituí-los; 

5.10 Zelar pela guarda, conservação e melhor uso do material fornecido pela 

Contratante para a execução dos serviços. 

5.11 Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social, como exemplo: alteração nos sócios, 

mudança de endereço e etc., durante o prazo de vigência do contrato, bem como 

apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;  

5.12 Comparecer à sede do Contratante sempre que solicitado, por meio do Preposto, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer 

problemas relativos ao serviço prestado; 

5.13 Substituir no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da 

comunicação, a prestação do serviço em desconformidade com o edital ou proposta 

apresentada na licitação; 

5.14 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pelo Contratante; 

5.15 Assegurar, durante a execução dos serviços, que a empresa mantenha o pessoal 

uniformizado e com uso constante de crachá contendo o nome, a função e a 

denominação da empresa, mantendo-se limpos e asseados, quer no aspecto do 

vestuário, quer no de higiene pessoal; 

5.16 Substituir sempre que exigido pela contratante, qualquer dos empregados em 

serviço, cuja apresentação, conduta moral ou profissional sejam consideradas 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias; 

5.17 Submeter-se às condições contratuais quanto ao cumprimento dos horários 

estabelecidos, controle de presença e permanência dos empregados em serviço, 

incumbindo-se de substituir os que entrarem em licença médica, férias, ou, ainda, os 
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que não comparecerem ao trabalho por qualquer motivo; 

5.18 Manter seguro contra riscos de acidente de trabalho, às suas expensas, de todo 

o pessoal designado para a prestação de serviços; 

5.19 Acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas 

do servidor designado pela contratante, para fiscalizar a execução dos serviços; 

5.20 Zelar pela disciplina de seus empregados, os quais deverão obedecer, dentre 

outras normas comuns, as seguintes:  

a) Vedado qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas, mercadorias, bilhetes, 

circulação de listas e pedidos de qualquer natureza;  

b) Vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências da 

contratante; 

c) Responsabilizar-se pela não violação do sigilo de documentos e assuntos da 

contratante, colocado ao alcance dos empregados, que a estas servem, em virtude do 

contrato; 

5.21 Responsabilizar-se pelo fornecimento de quaisquer tipos de lanches ou 

refeições, hospedagem ou deslocamento dos empregados, sem ônus para a 

contratante. 

5.22 Os profissionais deverão ser devidamente capacitados e os serviços deverão ser 

prestados mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;  

5.23 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando pessoas portadoras de referência de boa conduta e idoneidade e 

atestado médico comprovando sua sanidade física e mental, os quais ficarão de posse 

da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;  

5.24 O licitante vencedor fica ciente que a Administração não concederá transporte, 

alojamento e alimentação em decorrência dos serviços objeto deste certame; 

5.25 É de total responsabilidade da empresa vencedora a escala de trabalho e o 

cumprimento da mesma. 

 

6. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGÍVEIS 
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6.1 A Prestação de Serviço deverá atender as exigências conforme segue: 

Item Cod. Item 
Quantidade de 
horas MENSAIS 

Quantidade de 
horas ANUAIS 

Valor 
Unitário da 

hora 

1 5869  Ajudante Geral   440 horas 5280 horas R$  

2  5870 Vigia predial.  372 horas 4464 horas  R$ 

 

6.2 DESCRITIVO DOS SERVIÇOS E CARGA HORÁRIA 

a) Serviços de Ajudante Geral – Prestação de serviços de limpeza, conservação e 

higienização predial (Área Interna/Externa das Salas, Halls e Corredores, Banheiros, 

Copa/Cozinha, depósitos, mobiliários, etc. Inclui limpeza de piso, revestimentos, 

paredes, tetos, etc.), monitoramento de estoque, realização de carga e descarga de 

mercadorias, organização do estoque, conferencia das mercadorias, etc. Carga horária 

diária de no máximo 8 horas, 44 horas semanais e 220 horas mensais. 

 

b) Serviços de Vigia Predial – Prestação de serviços de vigia predial, com 

responsabilidades e obrigações relacionadas ao zelo e guarda do patrimônio público, 

observação do estabelecimento designado para sua guarda, inspecionando-o 

sistematicamente e fiscalizando suas dependências para evitar incêndios, roubos, 

entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Carga horária no estilo de 

revezamento, com escala de 12x36, com horário fixo de 17:30 horas às 05:30 horas. 

 
 

7. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA 

7.1 Os recursos financeiros para fazer face às despesas de aquisição das referidas 

licenças correrão por conta das seguintes dotações: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 – 

Ficha 55. 

 

8. JUSTIFICATIVA 

8.1 A contratação se justifica, considerando que a prestação de serviço de saúde é 

essencial e contínua e requer de um ambiente seguro e limpo, o que contribuirá para 
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que o serviço alcance um nível relevante de eficiência e satisfação, tanto ao usuário 

quanto ao funcionário. Além de que, um ambiente limpo e salubre, diminui 

significativamente o risco de transmissão de doenças, além de tornar o atendimento 

mais humanizado. Assim, compete ao Poder Público sua execução, fiscalização, controle 

e responsabilidade pelos serviços de saúde de forma generalizada, tudo com o intuito 

de prestação de assistência à saúde de qualidade aos cidadãos dos Entes Consorciados 

ao CISALP, conforme preconiza o Estatuto do CISALP. 

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1 O critério de julgamento será menor valor sobre o item desde que 

observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Termo de 

Referência. 

 

10. PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante apresentação da nota 

fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, 

modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) itens (s), devidamente 

atestadas pelo setor competente do CISALP – CONTRATANTE; 

10.2 Deverá ser apresentado mensalmente, juntamente com a nota fiscal dos serviços 

prestados, as certidões do INSS e FGTS; 

10.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação; 

10.4 Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas 

relacionadas com a qualidade; 

10.5 A remuneração pelos serviços (entrega do (s) item (s) realizados, obedecerá aos 

valores constantes no Anexo II, os quais correspondem ao valor total do (s) item (s) 

contratados, já incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, 

trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

10.6 No valor do (s) item (s) deverá estar inclusos todos os encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, dentre outras; 

10.7 Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o contrato 

deverão ser autorizados previamente pelo CISALP; 

10.8 O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

e impostos que competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes 

restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que está a despender com 

esses pagamentos; 

10.9 A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar ao CONTRATANTE o 

número da Conta Corrente e o Banco para se efetuar o pagamento referente ao 

fornecimento (entrega), do(s) item(s). Caso a conta não seja do Banco do Brasil será 

descontada a tarifa bancária. 

10.10 O prazo para pagamento será conforme previsão do artigo 40 da lei 8.666/93. E 

em caso de inadimplência, a atualização financeira dos valores a serem pagos seguirão 

as regras do artigo 40 da lei 8.666/93 e serão atualizados com base no índice INPC e não 

sendo este índice disponível, o que venha a substituí-lo. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1 O prazo de vigência do contrato será até de 12 (doze) meses podendo ser 

prorrogado por até 60 (sessenta) meses, desde que os serviços estejam sendo 

prestados de forma satisfatória para o CISALP e em condições compatíveis com os 

preços de mercado. 

11.2 Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93, na forma prevista no respectivo 

instrumento licitatório. 

11.3 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

contratada, sem justificativa aceita pelo CISALP, resguardado os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

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 
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(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência; 

b) 05% (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 CISALP, em 

face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, 

poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos pelo CISALP. Se os valores pagos não forem suficientes, 

a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) 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. 

f)  Suspensão temporária de particular em licitação e impedimento de contratar com 

o CISALP por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 Efetuar os pedidos de fornecimento de serviços em conformidade com o edital 

e contrato assinado; 

12.2 Encaminhar a solicitação de serviços, por e-mail através da nota de empenho, 

por intermédio do gestor titular ou substituto do contrato; 

12.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do serviço 

requisitado; 

12.4 Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item, qualquer 

anormalidade no fornecimento (entrega) do(s) item(s), podendo suspender a entrega 

em desacordo com as especificações contidas no edital para que o(s) mesmo(s) possa 
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ser substituído(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem acréscimo de valor; 

Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em 

conformidade com disposto na Lei nº 8.666/93; 

12.5 Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que 

venha a ser solicitados pelos funcionários da Contratada; 

12.6 Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, 

a fim de que os serviços sejam realizados com eficiência; 

12.7 Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade 

que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu 

correto cumprimento; 

12.8 Remunerar a Contratada na forma prevista no contrato; 

12.9 Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento, conforme previsto em Edital 

e no art. 87 da Lei 8.666/93; 

12.10 A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma 

responsabilidade técnica; 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 Prestar os serviços na forma ajustada e dentro do melhor padrão técnico 

aplicável, no intuito de sua perfeita execução e em atendimento às disposições deste 

instrumento, ao Termo de Referência, às especificações da CONTRATANTE e a proposta 

apresentada; 

13.2 Cumprir os prazos e obrigações estabelecidas neste instrumento e seus anexos; 

13.3 Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE; 

13.4 Manter sigilo profissional do material técnico levantado, à utilização dos dados 

deverá ser autorizado pela Secretaria; 

13.5 Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização da Secretaria; 

13.6 Prestar as informações solicitadas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos 
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estipulados; 

13.7 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pela fiscalização 

do Contrato; 

13.8 Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias às atividades do 

fornecimento, junto aos órgãos competentes; 

13.9 Consultar o órgão fiscalizador, com antecedência quando houver necessidade de 

verificação, de quaisquer situações, a fim de não causar transtorno ou atraso, quando a 

prestação de serviço; 

13.10 Submeter-se às disposições legais em vigor; 

13.11 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

13.12 A CONTRATADA será responsável exclusiva pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

13.13 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas junto aos 

seus empregados, bem como obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato 

oriundo do presente processo licitatório; 

13.14 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7 º da CF/88, de acordo com a 

Lei n.º 9854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos); 

13.15 Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que 

seus empregados direta ou indiretamente, cometerem na área de fornecimento do 

objeto contratado, indenizando, se for o caso, à parte prejudicada; 

13.16 Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas e às condições de habilitação e qualificações exigidas na 

licitação; 

13.17 Responsabilizar-se pela quantificação e qualificação dos serviços a serem 

executados; 
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13.18 Não transferir a outros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do 

instrumento de contrato; 

13.19 Fornecer o objeto, sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata e 

ou planilhas, e sob o prazo estipulado no contrato, após emissão de Ordem de 

Fornecimento; 

13.20 Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio do Contratante ou a terceiros, quando da 

execução do fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos 

produtos fornecidos; 

13.21 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação; 

13.22 Iniciar a prestação dos serviços no máximo 05 (cinco) dias uteis após assinatura 

do presente termo de credenciamento; 

13.23 Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto à 

CONTRATANTE, acompanhada das certidões do INSS e FGTS; 

13.24 Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria; 

13.25 Zelar pelo cumprimento das normas internas da CREDENCIANTE, bem como, de 

higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do 

Ministério da Saúde; 

13.26 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do Contrato; 

13.27 Responsabilizar-se por todos os danos causados à CREDENCIANTE e/ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou 

imperícia quando repará-las e corrigi-las às suas expensas; 

 

14. FISCALIZAÇÃO/GERENCIAMENTO 

14.1 A fiscalização do contrato será exercida pela Chefe de Documentos Luísa 

Borges Mundim, neste ato denominada fiscal, ao qual compete sanar as dúvidas que 

surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 

de Lei N.º 8.666/93). 
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14.2 O gerenciamento deste contrato caberá ao CISALP. 

14.3 A fiscalização/gerenciamento de que 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 

8.666/93). 

14.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

produtos/serviços entregues/prestados se em desacordo com o Contrato 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 AOS LICITANTES: 

Ficará impedido de licitar e contratar com o CISALP e, se for o caso, será 

descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do CISALP, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor 

do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

c) Não mantiver a proposta; 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

f)  Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não 

aceitação da primeira colocada. 

 

15.2 À CONTRATADA: 

Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma prevista no 

respectivo instrumento licitatório. 
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15.2.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pelo CISALP, resguardados os procedimentos 

legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

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) 05% (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 CISALP, em 

face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, 

poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será 

descontado dos pagamentos devidos pelo CISALP. Se os valores dos pagamentos 

devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no 

prazo máximo de 10 (dez) 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; 

f)  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

o CISALP por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 

aplicada. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso 
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fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da 

Administração. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 O CISALP reserva para si o direito de não aceitar peças, acessórios, bem como 

baterias, em desacordo com o previsto no Termo de Referência, ou em 

desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto. 

16.2 O CISALP reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto 

implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao disposto no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666/93. 

16.3 Rege-se o objeto deste Termo de Referência pelos preceitos de direito 

público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos 

e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso 

XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. 

 

Lagoa Formosa, 07 de janeiro de 2022 

 

Erick Deivide Dias 
Coordenador Assistencial CEAE 
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ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

 

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) (***********************), portador 

(a) da Cédula de Identidade nº (***********) e CPF nº (***********), a participar da 

licitação instaurada pelo CISALP PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA DE APOIO OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO 

DAS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO 

GERIDO PELO CISALP, na modalidade Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO POR 

ITEM, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para 

pronunciar-se em nome da empresa (***********************), CNPJ nº 

(***********), bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos. 

 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

 

________________________________________________ 

 

                                 Assinatura do dirigente da empresa 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 

4º DA LEI Nº 10.520/2002 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ____________________________, CNPJ ___________, por intermédio de 

seu representante legal, infra-assinado, e para fins do Pregão nº 002/2022, DECLARA 

expressamente que: 

 

Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com todos os termos 

estabelecidos neste Edital. 

 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome:  

Nº Cédula de Identidade:  
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ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO 050/2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 

Razão Social do Licitante: _____________________________________________ 

CNPJ: Insc. Estadual: _________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Cidade: _________________________   Estado: ____________________ 

Telefone: __________________   E-mail: ___________________________ 
 

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: ___________ Agência: ____________ Conta: ________________ 
 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: _____________________________________________________________ 

Identidade: __________________________ Órgão expedidor: _____________ 

Estado Civil: ___________________ Nacionalidade: ________________________ 

CPF: ________________________ E-mail: _________________________________ 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade de 
horas MENSAIS 

Quantidade de 
horas ANUAIS 

Valor Unitário da 
hora 

01 Ajudante Geral   440 horas 5280 horas R$  

02 Vigia predial.  372 horas 4464 horas R$ 

VALOR TOTAL R$ 

● VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias da data-limite prevista para entrega das 
propostas, conforme art. 64, 3º da Lei nº 8.666/93. 
 

● PRAZO DE INICIO DO SERVIÇO: imediato a contar da emissão da requisição. 
OBSERVAÇÃO: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da 
proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes 
no edital. 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

________________________________________ 

Representante Legal da licitante 

Nome: ______________________________ 

Nº Cédula de Identidade: _______________ 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

DECLARAÇÃO 

 

______________________, CNPJ ________________, sediada no endereço 

___________________________, por intermédio de seu representante legal, infra-

assinado, e para os fins do Pregão nº 002/2022, DECLARA expressamente que: 

 

Até a presente data, inexistem fatos supervenientes impedidos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, em cumprimento ao que determina o Edital. 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

 

 

 

__________________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

 

Nome: _________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: ________________ 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO 

EDITAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

______________________________, CNPJ ________________, sediada 

_____________________, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 

para os fins do Pregão Presencial nº 002/2022, DECLARA expressamente que: 

 

Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital,  

 

 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

Nome: ________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: ________________ 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

_______________________________,CNPJ ___________________, sediada 

__________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 002/2022, DECLARA para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854 de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, e não 

emprega menores de dezesseis anos. 

 

___________, _______ de ________ de 2022. 

 

 

______________________________ 

Representante Legal da Licitante 

 

Nome: ___________________________________ 

 

Nº Cédula de Identidade: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rua Juquinha Souto, nº 100, bairro Novo Horizonte. Lagoa Formosa/MG 
(34)3824-1710 – E-mail: licitacao@cisalp.mg.gov.br 

 

ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N°002/2022 

PROCESSO N° 050/2022 

 

MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

– PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 

DE APOIO OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DAS 

DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO GERIDO 

PELO CISALP E A EMPRESA/LICITANTE.............................. 

 

Aos ...dias do mês de .... do ano de ........, sede do CISALP, situada a Rua Juquinha Souto, 

100 – Novo Horizonte, nesta cidade, compareceram de um lado, o Sr. Edson Machado 

de Andrade, brasileiro, casado, filho de Antônio Machado de Andrade e Julieta Luiza de 

Andrade, portador da carteira de identidade n° M 357.852 PC/MG, inscrito no CPF sob 

o Nº 123.349.796-00, residente e domiciliado na Rua JK, nº 654, Bairro Centro, na cidade 

de Lagoa Formosa/MG, no uso das atribuições que o permite representar o CISALP, CNPJ 

nº 02.319.394/0001-70, e doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e, de 

outro lado a Empresa/Licitante .............., CNPJ nº ............., estabelecida na cidade de 

..... na .....,que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) ....,CPF nº ........, nacionalidade ......., portador da Carteira de Identidade nº 

......., órgão expedidor ......, daqui por diante, denominada simplesmente CONTRATADA 

e tem entre si, justo e contratado e celebram, por força do presente instrumento, 

elaborado de acordo com a minuta examinada pela assessoria jurídica do CISALP, 

atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21/Junho/1993, 

em conformidade com o constante do Processo de Licitação nº 050/2022 , o presente 

CONTRATO, que reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/Junho/1993 

e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/Julho/2002, Lei Estadual nº 14.167 

de 10/Janeiro/2002, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA – PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO 

DE OBRA DE APOIO OPERACIONAL, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO 

DAS DEMANDAS CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEAE, ÓRGÃO 

GERIDO PELO CISALP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Edital e seus anexos.  

1.2 A licitação será em lote único, conforme tabela constante neste Termo de 

Referência.  

1.3 No valor do item deverão estar inclusas todas as despesas tais como: recursos 

humanos, uniforme, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais, bem como demais despesas e benefícios agregados a prestação do serviço. 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor valor por lote, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

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

selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e promover o 

desenvolvimento regional, garantindo a boa qualidade dos serviços e materiais e de 

empresas comprometidas com o desenvolvimento; 

 

Parágrafo primeiro – os serviços deverão obedecer ao Termo de Referência. 

Parágrafo segundo – A prestação dos serviços obedecerá ao estipulado neste contrato, 

bem como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que 

integram o Processo nº 050/2022, e que independentemente de transcrição, fazem 

parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariarem o PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 002/2022.  

Parágrafo terceiro – O objeto ora adquirido foi objeto de licitação, de acordo com o 

disposto na Lei 10.520/02 e subsidiariamente na Lei 8.666/93, sob a modalidade 

mencionada na alínea “a” do parágrafo 4.º desta cláusula. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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2.1 Efetuar os pedidos de fornecimento de serviços em conformidade com o edital 

e contrato assinado; 

2.2 Encaminhar a solicitação de serviços, por e-mail através da nota de empenho, 

por intermédio do gestor titular ou substituto do contrato; 

2.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do serviço 

requisitado; 

2.4 Comunicar formalmente e imediatamente a Contratada do item, qualquer 

anormalidade no fornecimento (entrega) do(s) item(s), podendo suspender a entrega 

em desacordo com as especificações contidas no edital para que o(s) mesmo(s) possa 

ser substituído(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sem acréscimo de valor; 

Em caso de descumprimento, o contrato será rescindido, sem prejuízo das demais 

sanções administrativas, em virtude dos prejuízos causados à Administração, em 

conformidade com disposto na Lei nº 8.666/93; 

2.5 Prestar informações e os esclarecimentos atinentes à prestação do serviço, que 

venha a ser solicitados pelos funcionários da Contratada; 

2.6 Acompanhar e fiscalizar, com rigor, o cumprimento do objeto desta contratação, 

a fim de que os serviços sejam realizados com eficiência; 

2.7 Dar ciência à empresa contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade 

que verificar na execução do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu 

correto cumprimento; 

2.8 Remunerar a Contratada na forma prevista no contrato; 

2.9 Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade, fixando-lhe prazo para corrigir 

defeitos ou irregularidades encontradas no fornecimento, conforme previsto em Edital 

e no art. 87 da Lei 8.666/93; 

2.10 A existência da fiscalização não eximirá a empresa contratada de nenhuma 

responsabilidade técnica; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 Prestar os serviços na forma ajustada e dentro do melhor padrão técnico 
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aplicável, no intuito de sua perfeita execução e em atendimento às disposições deste 

instrumento, ao Termo de Referência, às especificações da CONTRATANTE e a proposta 

apresentada; 

3.2 Cumprir os prazos e obrigações estabelecidas neste instrumento e seus anexos; 

3.3 Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE; 

3.4 Manter sigilo profissional do material técnico levantado, à utilização dos dados 

deverá ser autorizado pela Secretaria; 

3.5 Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização da Secretaria; 

3.6 Prestar as informações solicitadas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos 

estipulados; 

3.7 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pela fiscalização 

do Contrato; 

3.8 Providenciar as autorizações que se fizerem necessárias às atividades do 

fornecimento, junto aos órgãos competentes; 

3.9 Consultar o órgão fiscalizador, com antecedência quando houver necessidade de 

verificação, de quaisquer situações, a fim de não causar transtorno ou atraso, quando a 

prestação de serviço; 

3.10 Submeter-se às disposições legais em vigor; 

3.11 Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários, fiscais e comerciais; 

3.12 A CONTRATADA será responsável exclusiva pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

3.13 Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas junto aos 

seus empregados, bem como obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato 

oriundo do presente processo licitatório; 

3.14 Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7 º da CF/88, de acordo com a 

Lei n.º 9854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
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aprendiz a partir de quatorze anos); 

3.15 Responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente, por todos os atos e omissões que 

seus empregados direta ou indiretamente, cometerem na área de fornecimento do 

objeto contratado, indenizando, se for o caso, à parte prejudicada; 

3.16 Manter-se durante toda a execução deste contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas e às condições de habilitação e qualificações exigidas na 

licitação; 

3.17 Responsabilizar-se pela quantificação e qualificação dos serviços a serem 

executados; 

3.18 Não transferir a outros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do 

instrumento de contrato; 

3.19 Fornecer o objeto, sob o preço ofertado através dos lances registrados em ata e 

ou planilhas, e sob o prazo estipulado no contrato, após emissão de Ordem de 

Fornecimento; 

3.20 Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 

empregados venham causar ao patrimônio do Contratante ou a terceiros, quando da 

execução do fornecimento, objeto deste instrumento, ou em razão de má qualidade dos 

produtos fornecidos; 

3.21 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e quantificação exigidas na licitação; 

3.22 Iniciar a prestação dos serviços no máximo 05 (cinco) dias uteis após assinatura 

do presente termo de credenciamento; 

3.23 Apresentar mensalmente a nota fiscal dos serviços prestados junto à 

CONTRATANTE, acompanhada das certidões do INSS e FGTS; 

3.24 Manter-se habilitado junto aos órgãos de fiscalização da sua categoria; 

3.25 Zelar pelo cumprimento das normas internas da CREDENCIANTE, bem como, de 

higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho e do 

Ministério da Saúde; 

3.26 Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do Contrato; 
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3.27 Responsabilizar-se por todos os danos causados à CREDENCIANTE e/ou terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, provocados pela negligência, imprudência ou 

imperícia quando repará-las e corrigi-las às suas expensas; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do art. 57, da lei 8.666/93 até o limite 

de 60 (sessenta) meses, tendo em vista a obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a administração. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$___________ ( 

 ) pela execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e Art. 7° da Lei 10520/02, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. 

6.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante 

vencedora, sem justificativa aceita pelo CISALP, resguardados os procedimentos legais 

pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o 

valor total do Contrato pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

b) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

c) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), 

calculada sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o 

limite de 03 (três) dias úteis, caracterizando inexecução parcial; 
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d) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total do Contrato, pela inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução 

total do mesmo; 

e) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 

Contrato, pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 

f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o CISALP por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais; e 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que 

será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 

h) Parágrafo único - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese 

de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas a juízo da 

Administração. 

 

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. 
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CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante nomeado pela 

CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução e que de tudo dará ciência a CONTRATADA (Art. 67 de 

Lei N. º 8.666/93). 

 

Parágrafo primeiro - A fiscalização de que 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 

8.666/93). 

Parágrafo segundo - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 

parte os serviços, se em desacordo com o Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante apresentação da nota 

fiscal ao setor competente, fazendo constar da mesma, discriminação, quantitativo, 

modalidade de licitação, preço unitário e preço total do (s) itens (s), devidamente 

atestadas pelo setor competente do CISALP – CONTRATANTE; 

10.2 Deverá ser apresentado mensalmente, juntamente com a nota fiscal dos serviços 

prestados, as certidões do INSS e FGTS; 

10.3 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir da regularização dos mesmos e sua reapresentação; 

10.4 Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 

responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas 

relacionadas com a qualidade; 

10.5 A remuneração pelos serviços (entrega do (s) item (s) realizados, obedecerá aos 

valores constantes no Anexo II, os quais correspondem ao valor total do (s) item (s) 

contratados, já incluídos todos os recolhimentos tributários, previdenciários, fiscais, 

trabalhistas e quaisquer outros porventura incidentes; 

10.6 No valor do (s) item (s) deverá estar inclusos todos os encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato, dentre outras; 

10.7 Quaisquer despesas extras ou valores cobrados em desacordo com o contrato 

deverão ser autorizados previamente pelo CISALP; 

10.8 O CONTRATANTE não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos 

e impostos que competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhes 

restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que está a despender com 

esses pagamentos; 

10.9 A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar ao CONTRATANTE o 

número da Conta Corrente e o Banco para se efetuar o pagamento referente ao 

fornecimento (entrega), do(s) item(s). Caso a conta não seja do Banco do Brasil será 

descontada a tarifa bancária. 

10.10 O prazo para pagamento será conforme previsão do artigo 40 da lei 8.666/93. E 

em caso de inadimplência, a atualização financeira dos valores a serem pagos seguirão 

as regras do artigo 40 da lei 8.666/93 e serão atualizados com base no índice INPC e não 

sendo este índice disponível, o que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 posteriores, e Instruções Normativas vigentes no período 

da contratação 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 optante 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. 
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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 da 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 a 

CONTRATADA para que seja providenciada a adequação. 

Parágrafo quinto – A CONTRATADA deverá apresentar planilha de custos que comprove 

a parte de fornecimento de materiais discriminada na nota fiscal de serviço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 

(SE FOR O CASO) 

12.1. 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 a CONTRATADA para que seja providenciada a adequação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

13.1 As despesas decorrentes da aquisição correrão no exercício de 2022 por conta das 

dotações orçamentárias própria do CISALP, na classificação orçamentária nº nos 

exercícios seguintes, correrão a conta da dotação orçamentária própria, para atender as 

despesas da mesma natureza: 10.302.9004.2.910.3.3.90.39 - Ficha 55. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRAZO/CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE FORNECIMENTO: 

14.1 A licitante/empresa ficará incumbida de prestar os serviços conforme 

especificado neste Termo de Referência, dando início a execução dos serviços em 

no máximo 5 (cinco) dias após assinatura do contrato e emissão, pelo contratante, 
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da ordem de serviços. 

14.2 Cobertura de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da 

semana, conforme necessidade do contratante, cobrindo férias, atestados, rescisões, 

etc.  

14.3 Cumprir o sistema de escala do plantão, conforme quantidade apresentada pelo 

contratante; 

14.4 Deixar o número (s) de telefone para fácil localização; 

14.5 Informar o endereço, para caso não consiga ser localizado pelo telefone; 

14.6 Prestar as informações solicitadas pela CONTRATANTE, dentro dos prazos 

estipulados; 

14.7 Sanar imediatamente quaisquer irregularidades comunicadas pela fiscalização 

do Contrato; 

14.8 Responsabilizar pelas despesas com recursos humanos, uniforme, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais, bem como demais 

despesas e benefícios agregados a prestação do serviço; 

14.9 Suprir, no prazo máximo de 2 horas após a comunicação da CONTRATANTE, a 

falta de qualquer posto de trabalho; 

14.10 Encaminhar ao Contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias, relação do(s) 

empregado(s) que usufruirão férias no período subsequente, assim como daqueles que 

irão substituí-los; 

14.11 Zelar pela guarda, conservação e melhor uso do material fornecido pela 

Contratante para a execução dos serviços. 

14.12 Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social, como exemplo: alteração nos sócios, 

mudança de endereço e etc., durante o prazo de vigência do contrato, bem como 

apresentar os documentos comprobatórios da nova situação;  

14.13 Comparecer à sede do Contratante sempre que solicitado, por meio do Preposto, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da convocação para esclarecimento de quaisquer 

problemas relativos ao serviço prestado; 

14.14 Substituir no máximo em 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da 
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comunicação, a prestação do serviço em desconformidade com o edital ou proposta 

apresentada na licitação; 

14.15 Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pelo Contratante; 

14.16 Assegurar, durante a execução dos serviços, que a empresa mantenha o pessoal 

uniformizado e com uso constante de crachá contendo o nome, a função e a 

denominação da empresa, mantendo-se limpos e asseados, quer no aspecto do 

vestuário, quer no de higiene pessoal; 

14.17 Substituir sempre que exigido pela contratante, qualquer dos empregados em 

serviço, cuja apresentação, conduta moral ou profissional sejam consideradas 

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórias; 

14.18 Submeter-se às condições contratuais quanto ao cumprimento dos horários 

estabelecidos, controle de presença e permanência dos empregados em serviço, 

incumbindo-se de substituir os que entrarem em licença médica, férias, ou, ainda, os 

que não comparecerem ao trabalho por qualquer motivo; 

14.19 Manter seguro contra riscos de acidente de trabalho, às suas expensas, de todo 

o pessoal designado para a prestação de serviços; 

14.20 Acatar e fazer com que seus empregados acatem todas as instruções emanadas 

do servidor designado pela contratante, para fiscalizar a execução dos serviços; 

14.21 Zelar pela disciplina de seus empregados, os quais deverão obedecer, dentre 

outras normas comuns, as seguintes:  

d) Vedado qualquer tipo de jogo, bem como a venda de rifas, mercadorias, bilhetes, 

circulação de listas e pedidos de qualquer natureza;  

e) Vedado o consumo ou guarda de bebidas alcoólicas nas dependências da 

contratante; 

f) Responsabilizar-se pela não violação do sigilo de documentos e assuntos da 

contratante, colocado ao alcance dos empregados, que a estas servem, em virtude do 

contrato; 

14.22 Responsabilizar-se pelo fornecimento de quaisquer tipos de lanches ou 

refeições, hospedagem ou deslocamento dos empregados, sem ônus para a 
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contratante. 

14.23 Os profissionais deverão ser devidamente capacitados e os serviços deverão ser 

prestados mesmo em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência;  

14.24 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando pessoas portadoras de referência de boa conduta e idoneidade e 

atestado médico comprovando sua sanidade física e mental, os quais ficarão de posse 

da contratada, com cópia autenticada junto aos arquivos da contratante, tendo ainda 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;  

14.25 O licitante vencedor fica ciente que a Administração não concederá transporte, 

alojamento e alimentação em decorrência dos serviços objeto deste certame; 

14.26 É de total responsabilidade da empresa vencedora a escala de trabalho e o 

cumprimento da mesma. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o 

Foro da Comarca de Patos de Minas. 

 

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 

CISALP, com registro de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 

 

Lagoa Formosa - MG, xx de xx de 2022. 

 

_________________________        ___________________________ 

CONTRATADO (A)                                  CONTRATANTE 

 
TESTEMUNHAS: 
1.____________________________   2.____________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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Cargo:       Cargo: 
 


