EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2021 - Processo Administrativo n. 226/2021
Objeto: “Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimen
to infantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidade e fisioterapeuta, para atendimento as criança
s com transtornos neuropsicomotores (Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias, distúrbio de aprendizagem e atraso n
o desenvolvimento da fala) atendidas pelo NAIFE.”
Data/Horário

Dia 19/07/2021 às 09h00min (Horário Local).

Local:

Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT - Avenida Mutum 1250 N – Jardim das Orquídeas –
CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso – Fone: ** 65 3308 5400

Endereço para retirada

O Edital poderá ser retirado no site: www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, bem
como estará disponível no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas – CEP:
78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, desde a data da publicação, nos seguintes horários:
das 07h00minh às 13h00min (Horário Local). Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de
condições do edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados
mediante publicação de notas nas páginas acima citadas, ficando as empresas interessadas
obrigadas a acessá-las para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

do Edital:

Recebimento do
Credenciamento,

Dia 19/07/2021 às 09h00min (Horário Local).

envelope de Propostas
e envelope de
Habilitação:
Abertura dos
envelopes:

Dia 19/07/2021 às 09h00min (Horário Local). – Após o credenciamento.

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2021
Processo Administrativo n. 226/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, através o Pregoeiro designado pela Portaria Municipal
05 de 06 de janeiro de 2015, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 09:00 horas do dia 19
de julho do ano de 2021, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de NOVA MUTUM, licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O
procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002 e o Decreto
Municipal nº 059/2014, Lei Complementar 123/2006, LC 147/2014 e LC 155/2016 bem como, aplicar-se-ão
subsidiariamente as normas constantes das Leis Federais n. 8.666/93, 9.784/99 e suas modificações.
Comunica, também, que o supracitado certame licitatório destina-se ao Registro de Preços.
O Edital e seus respectivos anexos, poderá ser obtido no site: www.novamutum.mt.gov.br; no e-mail
licitacao@novamutum.mt.gov.br; através do telefone 65 3308 5400; ou no endereço - Avenida Mutum 1250 N –
Jardim das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, em horário normal de expediente da Prefeitura
Municipal de Nova Mutum – MT, ou seja, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sextafeira.
I - DO OBJETO:
1.1 - O objeto deste certame é o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de
serviços de desenvolvimento infantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidade e fisioterapeut
a, para atendimento as crianças com transtornos neuropsicomotores (Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias, dis
túrbio de aprendizagem e atraso no desenvolvimento da fala) atendidas pelo NAIFE, conforme quantidades e
especificações constantes do anexo I que integra o presente edital.
1.2 - As quantidades constantes do anexo I são estimativas, não se obrigando a Administração pela contratação na sua
totalidade.
1.3 - Os proponentes deverão apresentar cotação por item, elaborando-o conforme modelo que segue ANEXO.
II – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital.
2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela
Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos na
legislação que rege este processo.
2.3 - Não poderão participar os indicados no art. 9º da Lei 8.666/93.
III - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - Os preços registrados por força deste processo terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação
da Ata de Registro de Preços.
IV – DO CREDENCIAMENTO
4.1. TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DEVEM ESTAR FORA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS.
4.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.
4.3. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
4.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do
pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.
4.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de instrumentos públicos ou
particulares, observado o seguinte:
4.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.),
deverão ser apresentados:
a) cópia de sua carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os poderes
necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor de
poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da
administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão apresentar cópia de
identificação com foto e, também, outorgar os poderes necessários para o sócio representante.
4.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia de sua carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. A falta de clareza quanto aos poderes
necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do
modelo de procuração posto no Anexo III deste edital.
d) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). Neste caso, o sócio ou sócios,
detentores de poderes para praticar atos de administração, conforme dispuserem os instrumentos de constituição da
empresa e mandato de procuração, deverão apresentar cópia de sua identificação com foto.

4.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (modelo no
Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O
cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame.
4.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.
4.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de
lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Igualmente, o licitante
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
4.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, não serão portanto autenticados documentos
pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de julgamento do certame licitatório.
4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006, LC 147/2014 e LC 155/2016 deverá apresentar após a fase de credenciamento, Declaração
autenticada pelo órgão competente ou documento que comprove seu enquadramento como EPP ou ME.
4.9.1 As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 4.9 deste edital após a fase de
credenciamento, antes do inicio da abertura das propostas, não poderão usufruir dos benefícios da Lei Complementar
n° 123/2006 , LC 147/2014 e LC 155/2016.
V - DA ENTREGA DOS ENVELOPES:
5.1 - O encerramento de entrega dos envelopes de proposta de preços e documentos, relativos a este Pregão para
Registro de Preços dar-se-á às 09:00 horas do dia 19 de julho de 2021, iniciando-se, imediatamente, a abertura do
envelope de nº 01, com as propostas.
5.2 - A documentação de habilitação deve constar no envelope 02, fechado, lacrado de maneira a preservar o sigilo de
seu conteúdo e identificado obedecido o seguinte padrão:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
5.3 - Os envelopes nº 01 – Proposta de Preços e nº 02 – Documentações deverão ser entregues na Av. Mutum nº
1.250 N, Jardim Orquídeas, Nova Mutum, CEP: 78.450-000, até as 09:00 horas do dia 19 de julho de 2021.
VI - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE DAS PROPOSTAS)
6.1 – As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões
abaixo estabelecidos:
6.1.1 – Os Licitantes deverão apresentar as propostas em envelopes não transparentes impressas e em mídia de dados
(Pen-Drive), que serão devolvidos aos Licitantes.
6.1.2 – Para preenchimento da proposta a licitante deverá adquirir o programa Gextec – Proposta (gratuito e com o
manual de uso) e o arquivo texto no setor de licitações pelo telefone: (065) 3308 – 5400, ramal 5465, pelo e-mail
<debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br>, até o último dia útil anterior à data de abertura do certame.
6.1.3 - A Empresa Licitante deverá realizar cadastro prévio junto ao setor de licitações para que este consiga gerar o
arquivo texto que servirá de base para o programa que gerará a proposta de preços. Para o cadastro será necessário
informar - enviar no e-mail (somente para quem não têm cadastro ou precisa atualizá-lo, caso contrário informar CNPJ
e nº do Pregão):
a) Contrato Social, Estatuto ou Ato Constitutivo;
b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
c) Documentos dos Sócios (CPF e RG);
d) Pré cadastro: Preencher a ficha de pré cadastro da empresa
endereço<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>.

que encontra-se disponível no

6.1.4 - Digitadas, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, entregues no local, dia e hora
preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre carimbo com
nome, identidade ou CPF;
6.1.5 - conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido.
I. Preço cotado de forma unitária (com aproximação de no máximo duas casas decimais), em algarismo e por extenso,
e com indicação das Unidades citadas neste edital. Na proposta deverá vir expressa e destacadamente: o preço
unitário por item e o preço total do item.
II. Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega

das propostas e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor;
6.1.6 - caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso;
6.1.7 - a entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará expressa
aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.
VII - DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS:
7.1 - O presente certame licitatório, destinado ao registro de preços, não obriga a Prefeitura Municipal de Nova
Mutum a firmar contratações nas quantidades estimadas, ficando assegurado ao detentor do registro à preferência
de serviços, em igualdade de condições.
7.2 – Ao licitante vencedor, por item, fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais
licitantes acorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitando a legislação
relativa às licitações.
7.3 - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal convocar os prestadores registrados para negociar o novo valor.
7.4 - Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o respectivo edital na Prefeitura
Municipal, das 07 (sete) às 11 (onze) horas e das 13 (treze) às 17 (dezessete) horas.
VIII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO)
8.1 - Da habilitação: Para fins de participação no presente certame, será exigida a apresentação dos seguintes
documentos:
8.1.1) - Deverão ser inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados,
em 1 (uma) via, podendo ser apresentados em via original ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório
competente ou publicação em órgão de imprensa oficial.
8.1.2) – As Certidões devem ser Apresentadas dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação.
8.1.3) - Caso os documentos apresentados na fase de habilitação não apresentem datas de vencimento, serão estes
considerados válidos por 60 (sessenta) dias após a data da emissão.
8.2 Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - cédula de identidade dos sócios (cópia autenticada em cartório competente);

b) - registro comercial, no caso de empresa individual;
c) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no credenciamento do
representante, fica facultada a apresentação do mesmo no envelope de Habilitação.
d) Declaração que não possui em seu quadro societário Servidor Público da ativa, ou empregado de Empresa Pública
ou de sociedade de economia mista, inclusive consultoria e assistência técnica, em atendimento à vedação disposto no
Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93, conforme Anexo VIII.
e) Termo de Adesão do aplicativo de mensagem "WhatsApp" - (não obrigatório) - conforme anexo IX
8.3 Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF);
b) - prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser comprovado através do Alvará de Funcionamento
da empresa.
c) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal , ou outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser
comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
d) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa;
e) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na
forma da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa;
f) - prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de
Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa emitida pela Caixa Econômica Federal;
g) - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos – INSS, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa ou outra equivalente;

h) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
8.3.1. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
8.3.2. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias
de sua apresentação.
8.3.3. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem
provar sua regularidade serão inabilitados.
8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos (CFB, Art. 7º, inciso XXXIII, c/c a Lei Federal n. 9.854/99), conforme anexo VI.
b) Declaração impressa em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, conforme modelo sugerido no Anexo
V.
c) Registro de Graduação do profissional que prestará os serviços, devidamente reconhecido pelo MEC;
d) Cópia da inscrição no Conselho Regional de Classe dos profissionais que prestarão os serviços, no ato de licitação,
que comprove cadastro no programa CONFEF- Conselho Federal de Educação Fisica; e Fisioterapeuta CFFITO;
8.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 31 DA LEI N. 8.666/93)
8.5.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do fórum da sede da licitante,
ou outro que seja competente para tanto, devendo a certidão estar dentro do prazo de validade no dia da
apresentação do envelope.
8.5.1.1 - Em situação da Empresa Proponente assentar-se em situação de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, está
deverá apresentar a comprovação de que o Plano de Recuperação foi acolhido na esfera judicial.
IX – OUTRAS COMPROVAÇÕES:
9.1 – Os documentos referidos nos itens VIII deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de
cópia devidamente autenticado por tabelião de notas ou por servidor público em momento anterior ao início da
sessão de julgamento do certame, os quais, após examinados e rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e pelos
demais licitantes, serão anexados ao processo desta licitação.
X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
10.1 – No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com
o credenciamento dos interessados em participar do certame.
10.2 - Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita, de pessoa devidamente
credenciada pela empresa licitante.
10.3 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o preço unitário por item em constante em

cada proposta, sendo desclassificadas as propostas:
10.3.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital, inclusive aqueles exigidos
como pré-classificação;
10.3.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.
10.4 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
10.4.1 – As propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços , devendo ser, em seguida,
eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente ao menor preço;
10.4.2 – Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior,
serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os
preços, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas participarão da etapa de lances.
10.5 - O julgamento da presente licitação será processado, segundo o critério de menor preço unitário, e observado o
disposto no item anterior, de acordo com o qual será classificada em primeiro lugar, a proposta que atenda
integralmente de acordo com as especificações e exigência deste Edital, ofertar o preço unitário por item de menor
valor.
10.6 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se
por meio de sorteio no caso de empate de preços.
10.6.1 – A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
10.7 - Declarada 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.
10.8 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
10.9 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições para habilitação pelo licitante que a tiver
formulado.
10.10 - Constatado o atendimento pleno às exigências para habilitação, será declarado pelo Pregoeiro, o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o item integrante do objeto deste Edital.

10.11 - Não sendo aceitável o preço, o Pregoeiro é facultado abrir negociações bilaterais com a empresa classificada
em primeiro lugar objetivando uma proposta que se configure de interesse da Administração.
10.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto
deste Edital.
10.13 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implica na sua exclusão da fase
dos lances verbais, mantendo, entretanto, o preço da proposta escrita para efeito de ordenação das propostas.
10.14- Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a
assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
10.15 - Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões entre o Pregoeiro,
Equipe de Apoio e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata.
10.16 - Verificando-se, no curso da sessão do Pregão, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital a
proposta será desclassificada.
10.17 - Caso não se realize lances verbais serão verificados a aceitabilidade dos preços da proposta escrita de menor
valor, facultado o Pregoeiro abrir negociações bilaterais com autor dessa proposta e, uma vez considerados aceitos
esses preços, o Pregoeiro adjudicará o objeto deste Edital à firma que formulou a proposta em questão.
10.18 - Ao final da disputa por lances verbais e, em decorrência do seu novo preço (preço final vencedor), a empresa
adjudicatária fica obrigada a adequar o preço Global ao Novo Preço Final.
10.19 – O licitante vencedor deverá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apresentar o Pregoeiro, uma nova
proposta após os Lances, para anexa aos autos.
10.20 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital.
10.21 – Observada a ordem de classificação, serão convocadas para firmar a Ata de Registro de Preços, as demais
proponentes que concordarem com os serviços nos mesmos preços da primeira colocada, até que seja atingida a
quantidade total estimada para o item.
XI. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:

11.1 - Dos pedidos de Esclarecimentos:
A) As informações e esclarecimentos relativos ao Edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados, por
escrito, junto ao Pregoeiro, na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, (65) 3308 5400 e e-mail:
licitacao@novamutum.mt.gov.br., até 03 (três) dias antes da data limite estabelecida para o recebimento dos
envelopes 01 e 02. As respostas serão enviadas, por escrito, igualmente, a todas as proponentes, sem identificação da
origem da consulta. As respostas serão enviadas em até 01 (um) dias antes do recebimento dos envelopes de
documentação e propostas, pelo licitador.
B) A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes, o licitador, poderá, por sua
própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento a pedido por um possível proponente, alterar os
termos do Edital mediante a emissão de um adendo.
C) Nessa hipótese, o adendo em Edital será publicado nos mesmos veículos de publicações, da qual foi publicada a
abertura do certame.
D) Nos casos em que a alteração do Edital signifique maior tempo para preparar as propostas, o licitador informará aos
interessados na licitação, que o prazo de entrega dos respectivos envelopes será prorrogado.
11.2 – Das Impugnações: A impugnação do Edital e seus anexos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, entregue e
protocolados no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum, ou poderá ser enviado
por e-mail (neste caso, obrigatório confirmar o envio por telefone), sendo que em ambos procedimentos deverão
obedecer aos seguintes prazos:
a) Poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada neste
Edital;
b) Poderá ser apresentada pela Licitante, por escrito, até 02 (dois) dias anteriores à data para apresentação dos
envelopes, fixada neste Edital;
c) Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando se ciência aos demais adquirentes
do Edital, antes da abertura dos INVÓLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;
d) A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, até a
decisão definitiva em nível administrativo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, a Licitante, entregar os
documentos de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL na data de abertura do julgamento do certame, junto com as
outras Licitantes, na hora e local fixados neste Edital;
e) Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.
11.3 – Dos Recursos Administrativos:

a) Divulgado a decisão pelo Pregoeiro, no tocante à fase de habilitação ou classificação, se dela discordar, a licitante
terá o prazo de 03 (três) dias para interpor recurso administrativo, após a data de divulgação do resultado;
b) Os recursos cabíveis nesta concorrência estão disciplinados no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal n. 10.520/02 e
que estará resguardada subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, para tanto deverão serem interpostos da
maneira prevista nas mencionadas Leis, sem prejuízo dos demais dispositivos aplicáveis à espécie;
c) Interposto o recurso administrativo, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente às demais
licitantes, que poderão impugná-lo (contrarrazões) no prazo de 03 (três) dias , contados a partir do término do prazo
da Licitante Recorrente;
d) O recurso administrativo deverá ser interposto, por escrito, junto ao Pregoeiro e entregue mediante protocolo,
no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum – MT, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta)
feira, das 07h00min (sete horas) às 11h00min (onze horas) e das 13h00min (treze horas) às 17h00min (dezessete
horas), ou ainda por e-mail.
e) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia
do vencimento.
XII – DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – O prazo de validade do registro de preços será de 1 2 (doze) meses contado a partir da data da assinatura
da respectiva Ata.
12.2 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a executar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 05 (cinco ) dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital e seus anexos;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da execução de qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento dos serviços superior a 50%
(cinquenta por cento) do prazo global;
c) Falir ou dissolver-se; ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.
XIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS SERVIÇOS
13.1 – Homologado o procedimento, o licitante vencedor será convocado para que dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, assine a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra esse Edital, sob pena de decair do direito ao registro
de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item XVIII do presente edital.
13.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração Municipal.

13.3 – Colhidas as assinaturas, será providenciada a imediata publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a
exclusão de que trata o subitem anterior.
13.4 - O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura da Ata de
Registro de Preços.
13.5 - Durante o prazo de validade do Ata de Registro de Preços de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a
entregar os produtos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada “Autorização de
Fornecimento”.
13.6 – O Município de Nova Mutum não está obrigado a contratar uma quantidade mínima dos serviços, ficando a seu
exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da contratação.
13.6.1 – Os quantitativos totais expressos no Anexo I – Especificações Técnicas são estimativos e representam as
previsões de contratações nos próximos 12 (doze) meses.
13.7 – A existência do preço registrado não obriga o Município de Nova Mutum firmar as contratações que dele
poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurado à detentora da
Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
13.8 – Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78
da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.9 – Os preços registrados obrigam o proponente e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio econômico
– financeiro, para menos ou para mais.
13.10 – Independentemente de solicitação da Ata, a Administração poderá convocar o licitante vencedor, após a
assinatura da Ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando manter o objeto cotado na
qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.
13.10.1 – O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelado, desonerando-se e do
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro.
13.10.2 – A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como notas fiscais de aquisição,
serviços, transportes e outros insumos, bem como outros documentos legais emitidos por órgãos governamentais,
alusivos à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso, sendo de
responsabilidade exclusiva da contratada os serviços desses documentos;
XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1 A empresa vencedora se obriga a:

a) Executar os serviços objeto deste edital cotado em estrita conformidade com as disposições deste edital e
seus anexos e com os termos da proposta de preços, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer
que seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas;
b) Executar os serviços objeto deste certame de acordo com as requisições de serviços emitidas pela Prefeitura
Municipal de Nova Mutum;
c) Executar os serviços objeto deste certame, no local designado pelo departamento de compras da Prefeitura
de Nova Mutum conforme requisição de serviços no prazo estipulado, e pelo preço constante de sua
proposta, onde a Prefeitura Municipal de Nova Mutum ficara isenta de quaisquer custos com transportes e
demais despesas com o objeto licitado.
d) Responsabilizar-se pelos serviços executados, sob pena de responder pelos danos causados a Administração;

e) Não transferir a outrem, o objeto adjudicado, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de
f)

Nova Mutum; nos casos em que houver a necessidade de subcontratação parcial do objeto.
Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação; mais
especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal, de
modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação.

XV. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
15.1 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum obriga-se a:
a)

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste
edital;
b) Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
c) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à execução dos serviços.
XVI. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e/ou recursos oriundos de
transferência e serão empenhadas nos seguintes elementos de despesas:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
07.001.12.122.0100.20024 – MANUT. DO NUCLEO DE ATENDIM. INTEGRADO Á FAMÍLIA NA ESCOLA (NAIFE).
3.3.90.39.00.00 (Red. 168) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 0.1.01.000000 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos – Educação – (X) Municipal
XVII. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da apresentação da nota fiscal,
devidamente atestada pelas secretarias responsáveis, comprovando a prestação dos serviços.
17.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
XVIII. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor
total da contratação, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) – Multa compensatória, arbitrada em valor
compatível e proporcional aos possíveis danos causados a administração;
d) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do Ata de Registro de Preços, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior ao previsto para entrega no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.
18.3. A sanção prevista na alínea “b” e c”, do subitem 18.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
18.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
XIX. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar no ato da sessão pública;
19.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nova Mutum o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
19.3. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Nova Mutum não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório;
19.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;
19.5 Conforme preceitua o § 4º do Art. 62 da Lei Federal n. 8.666/93, o documento hábil para formalização será a
Ordem de Serviço em substituição ao Termo de Contrato;
19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Mutum;

19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de pregão;
19.8 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
19.9 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos
será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07h às 11h e das 13h às 17h, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal de Nova Mutum, situada a Av. Mutum, 1250 N, Neste Município, ou através do Fone; (0**65) 3308-5400;
19.10. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei Federal n. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
Municipal 059/2014 bem como, e subsidiariamente, da Lei Federal n. 8.666/93;
19.11. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:
ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
Anexo I

JUSTIFICATIVA/TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

Anexo III

MODELO DE PROCURAÇÃO

Anexo IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Anexo V

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO

Anexo VI

DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DEC. FEDERAL 4.358/2002)

Anexo VII

MODELO DA PROPOSTA

Anexo VIII

DECLARAÇÃO ART. 9 DA LEI FEDERAL N. 8.666/93.

Anexo IX

TERMO DE ADESÃO À UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO DE MENSAGENS "WHATSAPP”

19.12. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
19.13. O presente edital poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Mutum/MT,
localizado na Av. Mutum, 1250 N, neste Município.
Nova Mutum - MT, 02 de julho de 2021.
SÉRGIO VITOR ALVES RODRIGUES
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N 083/2021
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TERMO DE REFERÊNCIA nº 026/2021
1. OBJETO
1.1 Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolvimento i
nfantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidade) e fisioterapeuta, para atendimento as crianças
com transtornos neuropsicomotores ( Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias, distúrbio de aprendizagem e atraso n
o desenvolvimento da fala, atendidas pelo NAIFE. Com disponibilidade de profissional educador físico, fisioterapeuta c
om foco na psicomotricidade.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. É dever do Estado garantir igualdade de acesso a todos os cidadãos às escolas públicas que, de acordo com a Lei, é
um direito de todos. Porém, há alunos que necessitam de um atendimento diferenciado dentro da escola, devido às
suas necessidades especiais e é neste momento que surgem as estratégias necessárias para o atendimento a desse
publico.
2.2. A Educação Inclusiva se fundamenta na concepção dos direitos humanos, admitindo que igualdade e diferença são
valores indissociáveis (MEC/2017). A inclusão é um movimento que exige mudanças de valores e atitudes de uma
sociedade que exclui aquela que foge ao modelo padrão. Desse modo, eliminar a ideia de homogeneidade é um
desafio a ser enfrentado pela escola como local privilegiado no debate sobre as práticas discriminatórias, propondo
alternativas de superação acerca destas atuações.
2.3. O princípio da diversidade abarca fatores sociais importantes na constituição do sujeito, trazendo enriquecimento
pessoal em um espaço que espera ser democrático e plural quanto questões de inserção e participação comum,
engajando as crianças no mundo das diferenças e preparando-as para serem legítimos cidadãos.
2.4. Ainda, neste contexto, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, refere à educação como direito de
todos, e em seu artigo 208, a garantia de Atendimento Educacional Especializado aos portadores de deficiência, em
conjunto com a educação inclusiva busca assegurar a todos os estudantes a igualdade de oportunidades, num cenário
que caminha rumo a construção de uma sociedade mais justa e flexível. A construção desse panorama parte do
encabeçamento de propostas de trabalho, cujo atores mediadores mergulham de cabeça num ideal de fato inclusivo e,

proporcionar desenvolvimento integral às crianças, considerando suas singularidades, torna favorável este anseio.
2.5. A Lei de Diretrizes e Base da Educação nacional- LDB (BRASIL, 1996), e a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), asseguram a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, público-alvo da Educação Especial, garantindo acesso ao
currículo comum do ensino regular, as Salas de Recurso Multifuncionais com o Atendimento Educacional Especializado
como forma de ensino complementar ao aluno com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento e
suplementar aos alunos com altas habilidades/superdotação.
2.6. O município de Nova Mutum/MT vem consolidando a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e a
ressignificação dessa modalidade de ensino implica na necessidade de se entender a Educação Especial de forma
transversal entre todos os níveis e etapas integrantes da educação regular e não mais substitutivo.
2.7. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Nova Mutum/MT, com o apoio da equipe
interdisciplinar denominada NAIFE1, cujo objetivo é realizar ações voltadas para a prevenção e acompanhamento da
comunidade escolar, assegurando o desenvolvimento integral e a inclusão dos alunos e arti cular ações com o Grupo de
Trabalho Intersetorial – GTI, nos casos em que se façam necessárias intervenções para além do âmbito escolar. O
trabalho em rede é eficaz para proporcionar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, pois favorece
uma visão ampliada das situações, permitindo que se planejem ações integradas e compartilhadas (FERREIRA, 2010).
2.8. Devido a demanda de crianças com deficiência estar aumentando de forma significativa no município e, mesmo
com as intervenções do NAIFE aos profissionais que atuam com os alunos e respectivas famílias e a necessidade das
intervenções irem além daquelas ofertadas pela saúde, entende-se que é preciso viabilizar outras estratégias, uma vez
que a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno se dá através do acesso às formas diferenciadas
de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais.
2.9. Conforme dados do último Censo (IBGE/2010) um quarto da população brasileira possui algum tipo de deficiência,
representando cerca de 45 milhões de pessoas. Sendo que, desse total 3,5 milhões são pessoas de até 14 anos de
idade.
2.10. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP/2018), apresenta dados em que o
número de matrículas de estudantes com necessidades especiais cresceu em todo país, representando um aumento de
87,1% para 92,1% o percentual daqueles incluídos em classe comum.
2.11. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), também conhecida por “Estatuto da Pessoa
com Deficiência" é, conforme o Art.1º: "(..)destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania" .

Neste viés, o Município de Nova Mutum busca, através de um trabalho estruturado e articulado em rede, garantir os
direitos da pessoa com deficiência.
2.12. Referente ao Direito à Educação, a lei supracitada destina:
"Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar,
acompanhar e avaliar: (...) XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de
condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar, (...)
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. " (BRASIL, 2015).
2.13. Quanto ao direito à habilitação e reabilitação a Lei nº 13.146/2015 dispõem:
"Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com
deficiência.
Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o
desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas,
sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a
conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.
Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei baseia-se em avaliação multidisciplinar
das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes
diretrizes: (…)
IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis
de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência;
Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com
deficiência, são garantidos:(…)
III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e
apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com
deficiência" (BRASIL, 2015)
2.14. O trabalho complementar por meio de atividades recreativas, esportivas e de lazer, fundamenta-se na
necessidade de favorecer adaptação funcional à pessoa com deficiência, cujas capacidades físicas são inferiores
aquelas da média. A reeducação e a nova adaptação funcional têm como objetivo permitir-lhe uma existência o
máximo permissível igual aquela de outros e de chegar, no possível, a uma autonomia física, psicológica e sócioeconômica.

2.15. Proporcionar o desenvolvimento global dos alunos público-alvo da Educação Especial é o intuito da Secretaria de
Educação e Cultura do município de Nova Mutum. Destarte, objetivando fortalecer os pré-requisitos para o pleno
desenvolvimento e a consolidação de aprendizagens necessárias para exercitar todo seu potencial na sociedade,
garantindo assim, a valorização e o respeito. Neste sentido, faz-se necessário a oferta de atividades psicomotoras
especializadas aos alunos público-alvo da Educação Especial.
2.16. A prática de atividades psicomotoras caracterizam fator preponderante na vida da criança, melhora a qualidade
de vida da pessoa com deficiência, contribui no desenvolvimento integral, autonomia, convivência no aspecto familiar
e escolar, bem como favorece o desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo, emocional, social e a conscientização sobre
o próprio corpo, base para consolidação de aprendizagens efetivas, uma vez que tais práticas atuam como
estruturadores neuromotores importantes, colocando em funcionamento, sistemas de atividades cerebral e
capacidades psíquicas como a sensação, a percepção, a representação, a memória, a atenção, a dedução, a lógica, a
resolução de problemas, a orientação, a simbolização e a linguagem.
2.17. Considerando a Resolução nº 2, de 11 de setembro de 2001 - CNE/CEB, que Institui Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica:
“Art. 14. Os sistemas públicos de ensino serão responsáveis pela identificação, análise,
avaliação da qualidade e da idoneidade, bem como pelo credenciamento de escolas ou
serviços, públicos ou privados, com os quais estabelecerão convênios ou parcerias para
garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de seus alunos, observados
os princípios da educação inclusiva.”
2.18. O projeto de intervenção busca promover o desenvolvimento global da pessoa com deficiência visando a
promoção da aprendizagem, bem-estar físico, emocional, intelectual e social, através da otimização do trabalho
complementar ofertado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Mutum.
3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1 A empresa contratada deverá dispor de profissional Educador físico e Fisioterapeuta com foco na psicomotricidade
para atendimento as crianças com transtornos neuropsicomotores ( Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias, distúrbi
o de aprendizagem e atraso no desenvolvimento da fala atendidas pelo NAIFE (Núcleo de Acompanhamento Integrado
a Família na Escola) , conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

LOTE 01 – Empresa especializada para realizar serviços de atendimento a crianças portadoras de deficiências:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA 0741/2021
Item
01

Código TCE
00015151

Código
839377

Und

Descrição

Hora Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados
com foco na psicomotricidade através
da atividade física, estímulos com
jogos
educativos,
materiais
pedagógicos, atividades lúdicas e
esportivas destinado a crianças e
adolescentes
com
transtornos
neuropsicomotores - autismo, down,
dislexia, TDHA, paralisias, distúrbios
de aprendizagem e atraso no
desenvolvimento da fala.

Qt

Valor

5.000

unit.
53,91

TOTAL

Valor total
269.550,00

R$ 269.550,00

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Registro de Graduação do profissional que prestará os serviços, devidamente reconhecido pelo MEC;
b) Cópia da inscrição no Conselho Regional de Classe dos profissionais que prestarão os serviços, no ato de licitação,
que comprove cadastro no programa CONFEF- Conselho Federal de Educação Fisica; e Fisioterapeuta CFFITO;
5. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. Os serviços deverão ser executados nas dependências da sede da empresa, a qual deve ter ambiente adequado e a
rejado para atendimento ao publico alvo;
5.2. A empresa deverá disponibilizar o serviço no município de Nova Mutum MT.
5.3. Os materiais a serem utilizados durante a prestação dos serviços bem como os demais funcionários e corpo técnic
o serão fornecidos pela empresa contratada.
5.4.Alguns materiais que a empresa deverá ter em seu espaço:
5.5. Trave de equilíbrio, Montanha para escalar, Escada móvel, Escada com degraus Escada funcional, Bicicleta,
Carrinho de rolimã, Balanço do equilíbrio, Bolas diversas, Bola suíça, Mini band, Faixa elástica, Arcos, Cones ajustáveis,
Esteira ergométrica, Retângulo com elásticos, Cesta de Basquete, Tirolesa, Slackline, Espaldar com barra fixa,

Caneleiras, Anilhas, Painel de coordenação, Barra móvel, Barra paralela regulável, Painel de encaixe, Halteres,
Trampolim, Mini Jump, Piscina de bolinhas, Túnel, Tábua sensorial para os pés e para as mãos, Equipamento de
correção de passada com diferentes níveis, Painel de coordenação motora fina, Ponte móvel, Estofado inclinado, Buso
- meia bola, Disco de equilíbrio, Mini gol, Materiais pedagógicos com letras, números, cores e tamanho, Painel de
encaixe, Painel de encaixe com alfabeto, Painel de encaixe para formação de palavras, Calendário anual interativo,
Painel de clima, Quadrado de coordenação motora fina, Mini Golf, Brinquedos pedagógicos para concentração, Blocos
de encaixe, Tangram, Gangorra, Painel com o corpo humano.
5.6. Os atendimentos realizados pelo profissional deverão ser devidamente registrados e realizar prestação de contas c
om relatórios dos atendimentos devidamente assinados pelo profissional e pelo usuário, sob pena de substituição do p
rofissional que omitir o registro dos atendimentos realizados e penalização da Contratada;
5.7. O profissional da Empresa Contratada deverá procurar por todos os meios ao seu alcance, prestar atendimento de
qualidade e respeito aos usufrutuários, colegas e funcionários;
6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Para que as crianças tenham uma melhora significativa no processo do desenvolvimento sensorial, motor,
cognitivo, linguístico, afetivo e social, as atividades de estímulos psicomotores são de extrema relevância, portanto o
profissional deverá proporcionar ao aluno:
a) Atividades psicomotoras de consciência corporal, lateralidade e coordenação, utilizando como recurso a música e
objetos como bola, corda, arco, escada, túnel, etc.;
b) Atividades de Coordenação Visomotora utilizando jogos pedagógicos de encaixe, objetos/brinquedos com cores,
tamanhos e espessuras diversas, etc.;
c) Estimulação ou Integração sensorial através de tapete sensorial com diferentes tipos de texturas, massa de modelar,
objetos/brinquedos com sons e luzes diversificados, etc
d) Atuar de maneira articulada junto a rede intersetorial;
e) Trabalhar com atividades lúdicas que favoreçam o desenvolvimento da autonomia da criança com deficiência;
f) Proporcionar atividades psicomotoras com intuito de favorecer a integralidade do sujeito;
g) Propiciar acompanhamento individualizado considerando as especificidades da pessoa;
h) Realizar a prestação de serviços que devem estar voltadas para a melhoria no processo de aprendizagem e

desenvolvimento dos educandos;
i) Realizar pareceres ou laudos, conforme solicitção do NAIFE para Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
mensalmente;
j) O encaminhamento e diagnostico dos alunos público-alvo da Educação Especial para o serviço de atendimento
especializada será realizada pela equipe do NAIFE.
k) Para o diagnóstico social, com o intuito de verificar se a família se encaixa nos critérios elaborados pela equipe, fazse necessário a atuação de um profissional do Serviço Social.
l) Após diagnóstico social e intervenção do NAIFE, o aluno frequentará as aulas de forma individual e semanal, sendo
que o tempo de frequência será avaliado pelo profissional de responsável da equipe.
m) O Profissional responsável técnico pelas atividades físicas, deverá encaminhar para o NAIFE relatório de avaliação
funcional do aluno conforme demanda e orientação da Equipe do NAIFE, sendo que tais relatórios poderão ser,
semanal, mensal ou de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
n) Executar, com segurança, as manobras posturais, de transferência e de locomoção, conforme conhecimentos
necessários ao desempenho da função, de acordo com a necessidade do aluno;
o) Zelar pelo desempenho dos serviços, de forma que não se coloque em risco a saúde e o bem-estar, de acordo com a
particularidade e necessidade de cada aluno;
7. Responsável pela elaboração das especificações:
Assinatura:_____________________________
Assinatura:_____________________________
Nome: Edna Macedo Matrículas: 66
e Jussara da Aparecida Crinxenowisck Matrículas: 52.44-1
8. DOS RECURSOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1. O valor máximo global é de R$ 269.550,00 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais );
8.2. O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante pesquisas de preços
praticados no mercado e em contratações públicas similares: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM MT CNPJ 37.

465.283/0001-57, TCE/MT, STIMULUS CNPJ 35.943.572/0001-99, CENTRO DE TREINAMENTO PATRIOTA LTDA CNPJ 24.
010.935/0001-17 e PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA - SP.
8.3. As despesas decorrentes da execução do objeto a ser contratado correrão à conta de recursos próprios consignado
s no Orçamento do Município, na dotação a seguir discriminada:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.001.12.122.0100.20024 Manut. do Nucleo de Atendim. Integrado á Família na Escola (NAIFE)
3.3.90.39.00.00 (168) - Outros Serviços de Terceiros Pessoa jurídica
Fonte de Recurso: 101- Receita de Impostos e de Transf. de Impostos- Educação - ( x )Municipal
9. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
9.1. O prazo para prestação dos serviços é conforme organização do NAIFE e contados do recebimento da ordem de se
rviço pela SMEC;
9.2. Caso o prestador de serviço não cumpra com as condições postas neste Termo de Referência, especialmente no
que se refere a prestação dos serviços no prazo definido acima, o gestor da contratação ou o responsável pelo
recebimento dos serviços providenciará o cancelamento da ordem de fornecimento/serviço, comunicação ao
fornecedor e cancelamento da nota de empenho junto a Secretaria de Finanças e Orçamento, ficando sujeito à penaliz
ação.
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a realização do serviço (deve estar em consonâ
ncia com o edital e contrato, quando houver) da data de apresentação dos documentos de cobrança, desde que a
totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo contratante;
10.2. O pagamento será efetuado na conta-corrente da contratada através de ordem bancária;
10.3. Os serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados pela fiscalização;
10.4. A contratada deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes da Nota de Empenho.
11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 da lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos SERVIÇOS, 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 corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
11.4. A execução dos serviços será acompanhada, recebida e fiscalizada, pelos servidores abaixo especificado:
EDNA MACEDO, MATRÍCULAS: 66.
GLEICIANI RODRIGUES DE SOUZA ALVES, MATRÍCULA 5930.
12. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. A contratante obriga-se a:
a) receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência (ou no edital e seus anexos);
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços prestados provisoriamente com as
especificações constantes deste termo de referência/edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
c) Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço prestado,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;
e) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no
prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.
f) Fornecer à contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário.

g) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do objeto do fornecimento/serviço, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
13. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA
13.1. A contratada obriga-se a:
13.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência/Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:
a) Realizar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
termo de referência/edital, e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sem qualquer ônus adicional para a
contratante;
b) Comunicar à contratante, com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência os motivos que impossibilitem
o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
c) Ressarcir a administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou ainda por caso fortuito
ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a
sua ocorrência;
d) Responsabilizar-se pelos salários, encargo social, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado;
e) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à contratante ou a terceiros, tendo
como agente a contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos;
f) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo de referência;
g) Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de
acidente de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no
desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da contratante;
h) Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à contratante em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;
i) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

j) Se necessário indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrava nos termos da lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei 12.846, de
2013, a contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar na execução do contrato;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;
h) Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;
i) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
14.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas lei nº 8.666, de 1993, da lei nº 10.520, de 2002, e da lei 12.846,
de 2013, observado o decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.
14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da lei nº 8.666, de 1993, a contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.
14.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a lei nº 6.161, de 2000.
14.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
15.1. O prazo para início de execução 02 (dois) dias úteis a contar do recebimento da ordem de serviço.
15.2. Os serviços serão solicitados de forma parcial conforme demanda apontada pela equipe responsável do NAIFE.
15.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses.
Nova Mutum, 12 de Maio de 2021.

Elena Maria Maass Lima
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Jussara da Aparecida Crinxenowisck
Responsável pelo Termo

PREGÃO PRESENCIAL N 083/2021
ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° ___/____
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 083/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (Doze) meses contados a partir da data de assinatura da presente ata.
Aos dias do mês de
de , na sede do Município de NOVA MUTUM, pessoa jurídica de direito público, com
sede à Avenida Mutum, 1.250 N, Centro, em Nova Mutum – Estado de Mato Grosso , inscrita no CNPJ sob o nº
24.772.162/0001-06, neste ato representada pelo Ordenador de Despesa e Secretário de Municipal de Administração
Sr. ILDO ADEMIR FACCIO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n º 468.475.531-20 e portador do RG sob o nº
767.942-4 SSP/MT, residente e domiciliado à Av. Beija Flor, nº 732N, Centro, neste Município, Nova Mutum – MT,
RESOLVE registrar os preços da empresa __________, situada na_______________ inscrita no CNPJ – ____________, e
inscrição estadual nº____________, neste ato representada _________________, inscrito no CPF sob n º
________________ e RG – ______________, residente e domiciliado na __________, n º _____, ____________, de
acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento
Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas respectivas alterações e pelo disposto nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação
de serviços de desenvolvimento infantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidade e fisioterap
euta, para atendimento as crianças com transtornos neuropsicomotores (Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias,
distúrbio de aprendizagem e atraso no desenvolvimento da fala) atendidas pelo NAIFE, conforme condições e
especificações descritas a seguir:
LOTE 01 – Empresa especializada para realizar serviços de atendimento a crianças portadoras de deficiências:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA 0741/2021
Item

Código TCE

Código

Und

Descrição

Qt

Valor
unit.

01

00015151

839377

Hora Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados
com foco na psicomotricidade através
da atividade física, estímulos com
jogos
educativos,
materiais
pedagógicos, atividades lúdicas e
esportivas destinado a crianças e
adolescentes
com
transtornos

5.000

Valor total

neuropsicomotores - autismo, down,
dislexia, TDHA, paralisias, distúrbios
de aprendizagem e atraso no
desenvolvimento da fala.
TOTAL
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS
2.1. Os serviços deverão ser executados no endereço da Contratada, conforme indicação no quadro da cláusula
primeira, e demais informações do Edital e seus anexos, nas quantidades/condições solicitadas.
2.2. A contratada deverá dar atendimento por telefone e por e-mail sempre que necessário ou a contratante
necessitar.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços, serão recebidos pela Secretaria, devendo, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar nas condições
exigidas no edital e no instrumento contratual, e na legislação que regulamenta a matéria.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS
4.1. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da
planilha de preços anexa, obedecida a classificação no Pregão Presencial citado no preâmbulo desta, especificadas,
detalhadamente, na ata de julgamento de preços, atualizado por Despacho homologatório do Ordenador de Despesa.
4.2. Em cada serviço decorrente desta Ata, serão observadas, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial citado no preâmbulo desta, que a precedeu, na íntegra, o presente instrumento de compromisso.
4.3. O preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Presencial citado no preâmbulo
desta, pela empresa constante da presente Ata de Registro de Preços e homologada através do despacho referido no
item 4.1.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados pela Prefeitura Municipal, em até 30 dias após a emissão da fatura, através da
conta corrente da empresa.
5.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
5.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
CLÁUSULA SEXTA - DA ADEQUAÇÃO DOS PREÇOS

6.1. A Comissão Permanente de Licitação poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, reduzindo-os de
conformidade com pesquisa de mercado, para os fins previstos no inciso V do Art. 15 da Lei Fed e r al n . 8.666/93
com as alterações ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados.
6.2. Os preços registrados poderão ser majorados, em decorrência de fato superveniente e de natureza econômica,
capaz de comprometer o equilíbrio econômico-financeiro da Contratada, por solicitação motivada da interessada ao
Gabinete do Secretário.
6.3. O pedido deverá ser devidamente justificado e instruído com documentos e planilhas analíticas, que comprovem a
sua procedência, tais: como listas de preços, notas fiscais de aquisição, matérias primas ou de outros documentos
julgados necessários – que embasaram a oferta de preços por ocasião da classificação e as apuradas no momento do
pedido.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta de recursos próprios e/ou recursos oriundos de
transferência e serão empenhadas na seguinte dotação:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
07.001.12.122.0100.20024 – MANUT. DO NUCLEO DE ATENDIM. INTEGRADO Á FAMÍLIA NA ESCOLA (NAIFE).
3.3.90.39.00.00 (Red. 168) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 0.1.01.000000 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos – Educação – (X) Municipal
CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO
8.1. Os serviços deverão ser executados na sede do Município, no endereço da Contratada, conforme o quadro da
cláusula primeira, nas quantidades solicitadas.
8.2. Prazo de entrega:
8.2.1. O prestador de serviços deverá fornecer os serviços conforme o termo de referência, Edital e seus anexos.
8.2.2. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento, só iniciando e vencendo
os prazos em dia de expediente da Administração Pública em geral. Quando ocorrer o vencimento em dia não útil
considerar-se-á o primeiro dia útil subsequente.
8.2.3. O não cumprimento do prazo supracitado sujeitará a empresa prestadora às penalidades cabíveis.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preços firmada entre o Município de Nova Mutum e as empresas referidas no preâmbulo
deste instrumento, terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativas:
a)

ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor
total da contratação, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL (COMPENSATÓRIA) – Multa compensatória, arbitrada em valor
compatível e proporcional aos possíveis danos causados a administração;
d) SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do Ata de Registro de Preços, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior ao previsto para entrega no Termo de Referência, Anexo I deste EditaL.
10.3. A sanção prevista na alínea “b” e “c”, do subitem 10.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
10.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, no todo ou em parte, de pleno direito:
11.1.1. Pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, em despacho fundamentado do seu Gestor.
11.1.2. Quando o prestador de serviços não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços.
11.1.3. Se o prestador de serviços não retirar a requisição de serviços no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua justificativa.
11.1.4. O prestador de serviços der causa a rescisão administrativa do contrato decorrente de presente Ata de
Registro de Preço.

11.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contato decorrente desta Ata de Registro de
Preços.
11.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
11.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Prefeitura Municipal.
11.1.8 No caso de endereço incerto, inacessível ou ignorado.
11.2. Pela empresa, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências
preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços
registrados deverá ser formulada com a antecedência 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das
penalidades previstas.
11.3. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos no item 11.1.1 será feita
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao expediente
administrativo que tiver dado origem ao registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO TERMO CONTRATUAL
12.1. A recusa da adjudicatória em assinar a Ata de Registro de Preços/ Termo Contratual e retirar a requisição de
serviços equivalente, caracteriza descumprimento de obrigações, passíveis das sanções previstas no art. 81 e
seguintes da Lei 8.666/93 com as alterações. Neste caso, a critério da Prefeitura Municipal, poderá ser celebrado
contrato com o ofertante do menor preço, subsequente, se houverem outros detentores na presente ata, ou
promover nova licitação.
12.2. O edital do Pregão Presencial citado no preâmbulo desta, integra a presente ata, independentemente de
transcrição, para que sejam dirimidas quaisquer dúvidas e ou interpretações.
12.3. O instrumento contratual poderá ser alterado com fundamento nas disposições previstas no art. 65 da Lei
8.666/93 e com alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Esta Ata de Registro de Preços é regida pela lei Federal n. 8.666/93 em sua atual redação, no que for
incompatível com a legislação Federal, e, subsidiariamente pelos princípios gerais de direito.
13.2. A Contratada ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata de Registro de
Preços, ainda que a expiração do prazo de entrega previsto no cronograma ocorra após seu vencimento.
13.3. Manter, durante a duração do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas nesta licitação; mais
especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação, relativos à regularidade fiscal, de modo

que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de contratação.
13.4. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mutum, como domicílio legal, para qualquer procedimento
recorrente do cumprimento do contrato ou de instrumento equivalente.
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.
Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2021.
Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
ILDO ADEMIR FACCIO

Contratada:
EMPRESA
CNPJ:
CPF:

PREGÃO PRESENCIAL N 083/2021
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede
administrativa à Av. Mutum, 1250 N - Centro, na Cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF
sob o nº 24.772.162.0001.06, representado neste ato pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de
Administração, Sr. ILDO ADEMIR FACCIO, portador do R.G. n.º 767.942-4 SSP/MT e inscrito no CPF nº 468.475.531-20,
residente e domiciliado na Av. dos Beija-Flores, 732 N, Bairro Centro, neste Município de Nova Mutum – Estado de
Mato Grosso, neste Município, doravante denominado de CONTRATANTE, e a empresa ..........., inscrita no C.N.P.J./MF
sob o nº .......... e Inscrição Estadual sob nº ........., estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro .........., representada neste
ato por seu proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., brasileiro(a), portador do RG nº .......... e do CPF nº ..........., residente à
Rua ......., nº ........, cidade de ................, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 083/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de desenvolviment
o infantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidade e fisioterapeuta, para atendimento as cria
nças com transtornos neuropsicomotores (Autismo, Down, Dislexia, TDHA, paralisias, distúrbio de aprendizagem e a
traso no desenvolvimento da fala) atendidas pelo NAIFE, conforme condições e especificações descritas a seguir:
LOTE 01 – Empresa especializada para realizar serviços de atendimento a crianças portadoras de deficiências:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA 0741/2021
Item

Código TCE

Código

Und

Descrição

Qt

Valor
unit.

01

00015151

839377

Hora Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados
com foco na psicomotricidade através
da atividade física, estímulos com
jogos
educativos,
materiais
pedagógicos, atividades lúdicas e
esportivas destinado a crianças e
adolescentes
com
transtornos
neuropsicomotores - autismo, down,
dislexia, TDHA, paralisias, distúrbios
de aprendizagem e atraso no

5.000

Valor total

desenvolvimento da fala.
TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão Presencial citado no preâmbulo deste,
nos termos das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES
3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas nas Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações,
supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas
cláusulas e condições deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA VIGÊNCIA
4.1.O CONTRATADO ficará obrigado a executar os serviços, objeto do presente contrato, nas quantidades e condições
contratadas com o Município de Nova Mutum, através da solicitação da Secretaria solicitante, contados a partir da
data de assinatura do Contrato e recebimento da respectiva nota de empenho e ordem de fornecimento que advém
desta licitação.
4.2. Os serviços serão prestados de acordo com termos estabelecidos no Edital.
4.3.Os serviços deverão ser realizados nos locais indicados pela Secretaria solicitante.
4.4. A Secretaria solicitante, através do Departamento de Compras, solicitarão através de autorização de fornecimento,
os serviços a serem executados e sua respectiva data de acordo com a programação estabelecida.
4.5.Os serviços contratados através deverão ser prestados nas quantidades solicitadas, nos locais indicados
imediatamente após solicitação/pedido ou autorização expedido pela Secretaria solicitante.
4.6. No decorrer do recebimento/inspeção, efetuar-se-á conferência e a checagem dos serviços executados. Esse fato é
de fundamental importância, pois visa garantir que o serviço executado corresponda exatamente àquele requisitado e
homologado como vencedor no certame licitatório.
4.7. Os serviços objeto desta licitação deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde já,
estabelecido que o recebimento da Secretaria responsável e por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não
satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem quaisquer incorreções, não serão aceitos/atestados.

4.8. Constatadas irregularidades na execução do objeto deste certame a Prefeitura Municipal de Nova Mutum poderá
rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando que refaça os trabalhos, por conta da empresa contratada, sem prejuízo
das penalidades cabíveis.
4.9. O recebimento dos serviços e conferência dos mesmos serão efetuados pelo Servidor Municipal responsável nos
termos do Artigo 73, Inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. Poderá a Prefeitura Municipal de Nova
Mutum recusar os serviços que não satisfaçam as especificações ou apresentem qualquer vício, comunicando o fato ao
fornecedor.
4.10. A vigência do presente contrato se dará por um período de 12 (doze) meses, sendo o início de sua vigência a
partir da assinatura do mesmo.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO:
5.1. O valor global do referido contrato é de R$ ...................... (.........................................................).
5.2. O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação da Nota Fiscal
Eletrônica Fatura discriminativa, através da ordem bancária, devendo para isto ser indicada a agência, localidade e
número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota fiscal ficará condicionado à
comprovação de situação de regularidade da contratada, em moeda corrente, contado a partir do recebimento da
Fatura/Nota Fiscal Eletrônica, e devidamente atestada por responsável do recebimento dos serviços.
Parágrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contandose o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
5.3. Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente
comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5o do art. 65 da Lei no 8.666/93 e
alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem área
econômica extraordinária e extracontratual).
CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do orçamento do Município
2021/2022, sendo na seguinte dotação orçamentária:
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
07.001.12.122.0100.20024 – MANUT. DO NUCLEO DE ATENDIM. INTEGRADO Á FAMÍLIA NA ESCOLA (NAIFE).
3.3.90.39.00.00 (Red. 168) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte 0.1.01.000000 – Receita de Impostos e de Transf. de Impostos – Educação – (X) Municipal

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. DO FORNECEDOR:
7.1.1. O licitante vencedor deverá assinar a contrato com o órgão no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação;
7.1.2. O vencedor ficará obrigado a iniciar a execução dos serviços licitados, pretendidos pelo Município de Nova
Mutum em imediatamente após solicitação formal através de Ordem de Fornecimento.
7.1.3. Os serviços deverão ser executados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Mutum através
das solicitação da Secretaria Municipal solicitante.
7.1.4. Caso a CONTRATADA não atenda integralmente as exigências para a execução dos serviços poderá cancelado o
contrato e aplicada a multa de até 2% (dois por cento) do valor do total contrato.
7.1.5. Manter, durante o prazo de vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
7.1.6. Receber o pagamento, conforme o disposto neste contrato.
7.1.7 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do contrato;
7.1.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do serviço, assim como
ao cumprimento das obrigações previstas neste ato convocatório;
7.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
7.1.10. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
7.1.11. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os ônus decorrentes;
7.1.12. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;

7.1.13. Se a licitante vencedora não cumprir o prazo ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa
formalmente aceita pelo órgão, decairá do direito de prestação do serviço adjudicado, sujeitando-se às penalidades
dispostas neste Edital.
7.1.14. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e hospedagem de todos os integrantes da
equipe técnica, ficando desde já desobrigada a CONTRATANTE destas despesas ou quaisquer outras oriunda de futura
contratação, ficando obrigada a apenas ao pagamento da quantia estabelecida em Contrato.
7.2. QUANTO AOS SERVIÇOS:
7.2.1. Prestar o serviços de publicação nos locais indicados pela Contratante conforme os serviços contratados;
7.2.2. Prestar atendimento por telefone e por e-mail sempre que necessário ou a contratante necessitar.
7.2.3.Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os parâmetros deste edital e totalmente em
consonância com o presente CONTRATO, edital e seus anexos.
7.2.4. Os serviços deverão ser conferidos pelos responsáveis pelo recebimento da Secretaria Municipal solicitante, os
quais serão designados formalmente pela autoridade competente como FISCAIS DE ATA/CONTRATO.
7.3. DA CONTRATANTE
7.3.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de
seus débitos frente à contratada.
7.3.2. Formalizar e assinar o contrato e convocar a contratada para assinatura nos termos da legislação pertinente e
consequentemente emitir nota de empenho de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.
7.3.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes;
7.3.4. Fornecer as informações e documentos necessários à execução e desenvolvimento dos serviços, bem como
promover a solução de quaisquer pendências identificadas;
7.3.5. Determinar aos servidores, que prestem o máximo de colaboração a CONTRATADA nas suas necessidades, a fim
de que a execução dos serviços ora contratados não sofram interrupções, principalmente no que tange ao perfeito
fornecimento dos serviços pela Contratada.
7.3.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;

7.3.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor
total da contratação, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de
qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a
contratada, ou ainda, recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não
havendo o recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO –Multa compensatória, arbitrada em valor compatível e proporcional aos
possíveis danos causados a administração.
d) SUSPENSÃO –suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver
descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.
8.3. A sanção prevista na alínea “b” e “c”, do subitem 8.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
8.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
8.5. As multas previstas no item anterior são independentes e poderão ser aplicadas culativamente.
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO
9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, sem interpelação extrajudicial, sem que a
CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando:
9.1.1 - Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais especificações, projetos ou prazos.
9.1.2 - Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos.
9.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços.
9.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE.
9.1.5 - Houver subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação da CONTRATADA com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a prévia e a expressa
anuência da CONTRATANTE.
9.1.6 - O desatendimento às determinações regulares da Secretaria Responsável.

9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato.
9.1.8 - A decretação de falência da CONTRATANTE, ou a instauração de insolvência civil ou dissolução da
Sociedade.
9.1.9. A Alteração social ou modificação da finalidade ou de estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução do contrato.
9.2. Os casos de rescisão previstos nos itens 11.1.1 a 11.1.9. Desta Cláusula, acarretarão as consequências previstas no
Artigo 80, da Lei Federal n.8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.
9.3 - Havendo a rescisão do contrato sem que a CONTRATADA tenha dado causa, terá esta o direito de ser ressarcida
dos prejuízos que este ato lhe causar.
9.3.1. Quando o CONTRATANTE, mediante ordem escrita, suspender a execução do contrato, por prazo superior a 150
(cento e cinquenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensão que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado à CONTRATADA optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
9.4. O presente contrato poderá ainda, ser rescindida, por mútuo acordo, atendida a conveniência da CONTRATANTE,
mediante documento expresso e fundamentado Desta, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos serviços
executados, constante de medição rescisória.
9.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do não cumprimento do contrato a contento, transferi-lo à
segunda colocada no processo licitatório, sem que à CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.
9.6 - É direito da administração, no caso de rescisão, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente de qualquer
outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela
CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA.
10.2 A contratada obriga-se a realizar os serviços conforme especificação estabelecida no edital.
10.3 A fiscalização do presente contrato será exercida pela Secretaria solicitante através dos membros devidamente
nomeados pelo Município de Nova Mutum– MT.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL
11.1 Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição no corpo
do presente, as instruções contidas no Edital de Pregão citado no preâmbulo deste, os anexos, bem como os
documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na
fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos serviços fornecidos e aceitos.
12.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do Artigo 65 da Lei acima referida.
12.3 Este contrato poderá ser prorrogado/renovado, a critério desta Administração nas hipóteses previstas na Lei
8.666/93 desde que seja devidamente justificado.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Nova Mutum– MT, com recusa expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em 3 (três) vias de igual
valor e teor.
Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2021.
Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
ILDO ADEMIR FACCIO

Contratada:
EMPRESA
CNPJ:
CPF:

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
(MODELO DE PROCURAÇÃO)
OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social da empresa com demais informações cabíveis de natureza legal)
OUTORGADO: (nome e qualificação)
OBJETO: Representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT, no Pregão Presencial nº
083/2021.
PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e proposta, participar de sessões públicas de habilitação e
julgamento da documentação e das propostas de preços, assinar as respectivas atas, Ata de Registro de Preços
(instrumento de compromisso), registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar o direito de
recursos, bem como assinar contratos e quaisquer documentos, indispensáveis ao fiel cumprimento do presente
mandato.
Localidade,.............de......................................de 2021.

....................................................................................
(assinatura, nome e CPF do outorgante)
A firma do mandante deve ser reconhecida.

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 – REGISTRO DE PREÇOS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)

___________________,
CNPJ
n°
__________________
(nome
da
empresa)
sediada
______________________________________ (endereço completo). Declara, sob as penas da Lei, que está em
situação REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço –
FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no Pregão
Presencial n° 083/2021 da Prefeitura Municipal de Nova Mutum.

____________, ______ de _____________ de 2021.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
(DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE
FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO)
DECLARAÇÃO
O signatário da presente, em nome da proponente ____________________, declara, expressamente, que se sujeita às
condições estabelecidas no edital de Pregão Presencial № 083/2021 em consideração e dos respectivos anexos e
documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação
apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de
execução dos serviços.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Art. 97 de Lei Federal n. 8.666 de
21 de junho de 1993, e suas alterações.
_________________, ____ de ___________ de 2021.

___________________________________________________________
(assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante).

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2021.
DECLARAÇÃO

_____________________________, CNPJ n° ___________ (nome da empresa) _____ sediada ______________
(endereço completo) _____________. Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). _____________,
portador da Carteira de Identidade nº __________ e do CPF nº ______________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (....)
____________, ______ de _____________ de 2018.

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
MODELO DE PROPOSTA

A empresa _________________, CNPJ nº ___________________, estabelecida na _________________________, vem
apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão nº 083/2021, que tem por objeto Registro de
Preços para futura e eventual aquisição, mediante Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa p
ara prestação de serviços de desenvolvimento infantil com profissionais Educador físico com foco na psicomotricidad
e e fisioterapeuta, para atendimento as crianças com transtornos neuropsicomotores (Autismo, Down, Dislexia, TDH
A, paralisias, distúrbio de aprendizagem e atraso no desenvolvimento da fala) atendidas pelo NAIFE, conforme segue:
LOTE 01 – Empresa especializada para realizar serviços de atendimento a crianças portadoras de deficiências:
SOLICITAÇÃO DE COMPRA 0741/2021
Item

Código TCE

Código

Und

Descrição

Qt

Valor

Valor total

unit.
01

00015151

839377

Hora Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados
com foco na psicomotricidade através
da atividade física, estímulos com
jogos
educativos,
materiais
pedagógicos, atividades lúdicas e
esportivas destinado a crianças e
adolescentes
com
transtornos
neuropsicomotores - autismo, down,
dislexia, TDHA, paralisias, distúrbios
de aprendizagem e atraso no
desenvolvimento da fala.

5.000

TOTAL
A Proposta deverá conter ainda:
I – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
II – Forma de pagamento será em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal de fatura, através da conta corrente
da empresa.
III – O prazo para executar os serviços sserá conforme Termo de Referência
IV – Declaração de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: impostos,
fretes, embalagens, seguros e demais encargos.
______________________, ______ de ____________________, de 2021.
______________________________________________________________
(Assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2021 – REGISTRO DE PREÇO
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, que a Empresa _________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________, sediada na ______________, no Município de _________, Estado de _____________, neste
ato representada pelo Sr.___________________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do
CPF nº _________________, não possui em seu quadro societário Servidor Público da ativa, ou empregado de Empresa
Pública ou de sociedade de economia mista, inclusive consultoria e assistência técnica, em atendimento à vedação
disposto no Art. 9 da Lei Federal n. 8.666/93.

Por ser legitima expressão da verdade, firmo a presente.

_________-MT, ___ de ______ 2021.

_________________________
(Nome do representante)
Nº do CPF

ANEXO IX
TERMO DE ADESÃO
Eu, [nome da parte aderente] ..............................................., [documento da parte aderente] inscrito no CPF sob o nº ............................. e portador do RG sob o nº ............................., residente e domiciliado
[endereço completo da parte aderente] ....................................................., adiro, voluntariamente, à utilização do aplicativo de mensagens "WhatsApp" para receber notificações, citações ou intimações decorrentes da tramitação do pro cesso. Para tanto, informo que receberei as notificações, citações ou intimações no telefone celular número [número
do telefone celular da parte aderente] (DDD) ...........-............ assumo o compromisso de comunicar, imediatamente,
ao órgão público municipal, a alteração do número de telefone informado e assinar novo termo de adesão, reputando
eficazes as intimações enviadas ao telefone cadastrado, anteriormente, na ausência de comunicação da mudança.
Por este ato também me declaro ciente do inteiro teor da Lei Ordinária Municipal nº
2.317/2019 e afirmo que:
I - Concordo com os termos da notificação, citação ou intimação por meio do aplicativo de mensagem "WhatsApp";
II - Possui o aplicativo de mensagem "WhatsApp" instalado em seu celular, tablet ou computador;
III - Foi cientificado de que o Poder Público Municipal, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou
qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de notificação, citação e inti mação;
IV - Foi cientificado de que as dúvidas referentes à notificação, citação e intimação deverão ser tratadas, exclusivamen te, no órgão ou departamento que expediu o ato, e que, na hipótese de notificação, citação ou intimação para compa recimento, deverá dirigir-se às dependências do órgão ou departamento no endereço descrito na notificação, citação
ou intimação;
V - Tem conhecimento integral desta Lei.
Por ser expressão da verdade, firmo o presente.
Nova Mutum/MT, [dia] ........ de [mês] .............................. de [ano] .................

_______________________________
[Assinatura da parte aderente]

