
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

PROCESSO Nº 026/2019 

 

 

PREÂMBULO: 

O município de Santa Salete (SP), com sede na Avenida XV de 

Novembro, nº. 604, na cidade de Santa Salete-SP, possuidora do CNPJ nº. 

01.611.211/0001-23, por intermédio de seu Prefeito Municipal Jeder 

Fabiano Santiago Souza, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

tipo menor preço por item e de acordo com as condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos. 

No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela 

data, o mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que 

ensejou o impedimento da realização do Certame Licitatório. 

A Abertura da sessão inicial do processo licitatório acontecerá às 

14h00min do dia 10 de junho de 2019, na sede da Prefeitura Municipal de 

Santa Salete, na Avenida XV de Novembro, nº. 604, neste município.  

 

1. DA REGÊNCIA LEGAL 

1.1. Lei n° 8.666/93 e alterações; 

1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 

1.3. Lei Complementar n° 123/06; 

1.4. Lei complementar nº 147/14 

1.5. Decreto Municipal n°. ...........; 

1.6. Demais disposições contidas neste Edital. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 

vantajosa para Contratação de empresa especializada, com profissional 

habilitado, para realização de serviços técnicos com aulas de karatê, 

mediante ações com enfoque humano, educacional, físico, cultural e 

psicológico, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

3 - DO PREÇO 

3.1 - Estima-se o valor global desta licitação em aproximadamente 

R$ 27.520,00 (vinte e sete mil quinhentos e vinte reais) 

 

3.2 - O valor indicado no Item 3.1 corresponde à média dos preços 

praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar o valor 

do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão 

adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua 

proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento estabelecidos 

neste ato convocatório. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1-A despesa correrá pelo Código de Despesa 3.3.90.39 – Outros 

Serviços de Terceiros 



Ficha: 153;194. 

  

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da contratação que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital, e que compareçam 

pessoalmente ou através de representante devidamente credenciado, sendo 

vedada a participação sem o representante presente. 

 

5.2- Será vedada a participação: 

 

5.2.1 – Dos declarados inidôneos para licitar ou contratar com os 

órgãos e entidades da Administração Pública em geral, nos termos do 

artigo 87, IV da Lei 8.666/93; 

5.2.2 – De quem estiver sob processo de concordata ou falência; 

 

5.2.3 – Dos suspensos temporariamente de participar em licitação e 

impedidos de contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Salete e 

quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do artigo 87, III 

da Lei 8.666/93; 

 

5.2.4 – Sob a forma de consórcio. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 

6.1 – Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento 

junto ao Pregoeiro por intermédio de um representante que, devidamente 

munido de documento que o credencie a participar deste procedimento 

licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no 

ato de credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade 

ou outro documento equivalente. 

 

6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 

 

6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular 

ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 

do licitante, com prazo de validade em vigor; 

 

6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com 

poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de 

seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e dos 

documentos de eleição de seus administradores; 

 

6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de 

empresa licitante, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no 

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade 

Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos 

administradores. 



 

6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de um licitante no presente certame, sob pena de 

exclusão sumária das representadas. 

 

6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da 

sessão, importará a imediata exclusão do licitante por ele 

representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

 

6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada e serão retidos, 

pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no processo administrativo 

pertinente à presente licitação. 

 

6.6. – Em caso de pessoa física apresentar a carteira de Identidade; 

 

6.7 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os 

representantes devidamente credenciados.  

 

6.8 - Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: Declaração 

de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da 

preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser 

feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital, e 

apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 

 

6.9 - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a 

declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de 

acordo com modelo contido no Anexo II ao presente Edital. Os documentos 

para o credenciamento deverão estar fora dos envelopes nº 1 e 2. 

 

6.9.1 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo 

a proposta de preço e os documentos de habilitação, em envelopes 

separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão 

conter os seguintes dizeres em sua face externa: 

                            

ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP 

PREGÃO N°. 008/2019 

PROCESSO Nº. 026/2019  

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE SANTA SALETE – SP. 

PREGÃO N°. 008/2019 



PROCESSO Nº. 026/2019  

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 

 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - Acompanha este ato convocatório, FORMULÁRIO PADRONIZADO DE 

PROPOSTA – ANEXO III, que o licitante preencherá e inserirá no envelope 

nº 01. 

 

7.2 - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos 

próprios: 

a) dados cadastrais; 

b) assinatura do proponente e do representante legal no caso de pessoa 

jurídica; 

c) indicação obrigatória do preço unitário e do preço total em 

R$ (reais); 

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo 

carimbo,  

e) indicação do representante legal investido de poderes para firmar o 

termo de contrato.  

 

7.3- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de 

uso corrente, impressa, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as 

páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou 

pelo procurador. 

 

7.4 - Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os 

custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de 

quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das 

legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita. 

 

7.5 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no 

mercado, na data da apresentação da proposta. 

 

7.6 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o indicado 

no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas 

cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis (art. 40 X 

e 48 II e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

7.7 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo 

hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos 

do artigo 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado 

e aprovado pelo Contratante. 

 

7.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação 

tácita de todas as cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal 



nº 10.520/02, da Lei Federal nº 8.666/93, no que couber; Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas 

complementares. 

 

8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

8.1 – Para a habilitação, o licitante que ofertar o menor preço; 

inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte; deverão 

apresentar seus documentos em original e/ou autenticados: 

 

8.1.1 – Pessoa Jurídica: 

 8.1.1.1 - Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal 8.666/93): 

 

a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 

 

a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade empresária ou simples, e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores e; 

 

a3) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

b) Os documentos relacionados nos subitens a1; a2; a3; não precisarão 

constar do envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 

apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

8.1.1.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93): 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Certidões de regularidade fiscal das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal (Tributos Mobiliários (ISSQN) e Tributos Imobiliários (IPTU)) 

da sua sede, emitidas pelos órgãos arrecadadores; 

c) Certidões negativas de débito relativo à Seguridade Social (INSS) e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas. 

 

8.1.1.3 - Qualificação-Técnica (art. 30 da Lei 8.666/93):  

 

 a) Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição 

inferior a 60 (sessenta) dias da data da apresentação da documentação. 

 b) Atestado de desempenho anterior de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 



 c) Comprovação do profissional responsável habilitado com bacharel  

ou  licenciatura em Educação Física(cref). 

 d) Certificado de Registro junto a Confederação Brasileira de 

Karatê. 

 e) Certificado de Cursos técnico em Shiai-Kumite 

 f) Certificado de Cursos técnico em Kata 

 

8.1.1.4 - Declaração do licitante de que cumpre o disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos moldes do Anexo VI. 

 

8.1.1.5- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

apresentar Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 

visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 

123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 

Anexo VII deste Edital. 

 

8.1.2.1- A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de 

assinatura do contrato; 

 

8.1.2.2- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 

participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação 

exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição; 

 

8.1.2.3- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade 

fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da data de 

abertura do envelope de habilitação; prorrogáveis por igual período, a 

critério desta Prefeitura Municipal de Santa Salete, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 

certidão negativa; 

 

8.1.2.4- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 

anterior: implicará na decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se a convocação 

dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao 

procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

10.520/02. 

 

8.2 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

 

8.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser 

apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

ou publicação em órgão de imprensa oficial, devendo os documentos, 

preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem 

estabelecida neste Edital. 

 



8.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de 

validade em vigor. Se este prazo não constar do próprio documento ou de 

lei especifica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) 

meses, a contar de sua expedição. 

 

8.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar 

subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação 

clara do subscritor. 

 

8.2.4 - A aceitação dos documentos obtidos via Internet, ficará 

condicionada à confirmação de sua validade, também por esse meio, pelo 

Pregoeiro. 

 

8.2.5 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do 

licitante e, preferencialmente com o nº CNPJ e endereço respectivo. 

 

8.2.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar 

em nome da matriz; se o licitante for a filial, todos os documentos 

deverão estar em nome da filial. 

 

8.2.7 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam 

ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos. 

 

9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as 

disposições já consignadas no presente edital, e as que seguem: 

 

9.2 - No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes 

deverão comprovar ao Pregoeiro a representação para a prática dos atos 

do certame, nos termos da cláusula 6.1. deste edital. 

 

9.3 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos 

documentos de credenciamento dos interessados, serão recebidos pelo 

Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 

9.4 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, 

salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo 

Pregoeiro. 

 

9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão 

rubricados pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes 

dos licitantes.  Os participantes deverão entregar ao Pregoeiro a 

declaração nos moldes do Anexo II. Em prosseguimento, o Pregoeiro 

procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus 

conteúdos analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a 

sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento 

convocatório. 

 



9.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as 

exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como 

tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo licitante, 

por simples manifestação de vontade de seu representante. 

 

9.7 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem 

crescente de preços. 

 

9.8 - Havendo empate nos preços ofertados nas propostas escritas, será 

realizado sorteio para fins da classificação e composição da lista 

classificatória. 

 

9.9 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da 

sessão pública o resumo das ocorrências até então havidas, consignando-

se o rol de participantes, preços ofertados, propostas eventualmente 

desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem 

de classificação provisória. 

 

9.10 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de 

sucessivos lances verbais aos representantes dos licitantes cujas 

propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre o menor 

preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-

se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na forma do 

item 9.9. 

 

9.11 - Quando não forem verificadas no mínimo 03 (três) propostas de 

preços nas condições definidas no subitem anterior, serão chamadas a 

dar lances verbais os representantes dos licitantes que apresentaram as 

melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os 

preços ofertados. 

 

9.12 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances 

verbais, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o 

momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos 

já existentes. 

 

9.13 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último 

lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como 02 (dois) lances 

do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado 

primeiro.  

 

9.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 

o licitante desistente às penalidades constantes deste edital. 

 

9.15 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à 

classificação definitiva das propostas exclusivamente pelo critério de 

menor preço unitário, consignado-a em ata. 

 



9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor 

preço alcançado, com os parâmetros de preços definidos pela 

Administração. 

 

9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que 

ofertou o menor preço para que seja obtido preço melhor.  

 

9.18 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o 

envelope de documentação para habilitação do licitante classificado em 

primeiro lugar. 

 

9.19 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta 

e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o 

Pregoeiro considerará o licitante inabilitado. 

 

9.20 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha 

sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na 

abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante 

classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, 

até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem prejuízo de 

nova análise e negociação dos preços ofertados. 

 

9.21 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o 

licitante classificado e habilitado, será declarado vencedor do 

certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para manifestação da 

intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 10 

deste instrumento. 

 

9.22- Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das 

licitantes desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus 

representantes após a assinatura do contrato, salvo se houver, no 

momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, 

hipótese em que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior 

deliberação. Os envelopes das licitantes classificadas não declaradas 

vencedoras do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o 

efetivo cumprimento da obrigação pela proponente adjudicatária. 

 

9.23- Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada 

na qual serão registrados todos os atos praticados, a qual, após 

ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo pregoeiro, demais 

membros da Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes. 

 

9.24-Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de 

preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes 

termos: 

 

9.25- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 



iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada; 

 

9.26-A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais 

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta 

será declarada a melhor oferta; 

 

9.27-Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência 

e apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena 

de preclusão; 

 

9.28-Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem anterior, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta; 

 

9.29-Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que 

apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação. 

 

9.30-O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando 

a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela 

própria microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

9.31-Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à 

licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da 

Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência 

na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

 

9.32-Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de 

pequeno porte, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

originalmente vencedora da fase de lances., 

 

10 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1 - Declarado o vencedor, os licitantes presentes poderão manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o 

prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e de igual prazo 

para as contra-razões, contados a partir do término do prazo do(s) 

recorrente(s), independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes 

assegurada vista dos autos. 

 

10.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, 

junto ao Setor de Licitações, na Sede da Prefeitura Municipal à Av. XV 



de novembro, 604-centro, nos dias úteis, das 09:00 as 16:00 horas, sob 

pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada 

na sessão pública. 

 

10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na 

sessão pública do pregão importará a decadência do direito de recurso, 

a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor 

e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação. 

 

10.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

 

10.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

11 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de 

regularidade de débito do(s) adjudicatário(s) perante o Sistema de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos 

de validade vencidos, a Administração verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 

regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais 

meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

11.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de 

informação, o adjudicatário será notificado para, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   

 

11.3 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 

11.1, ou se recusar a assinar o contrato, serão convocados, pela ordem 

de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com 

vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das 

sanções ao licitante faltante. 

 

11.4 - O adjudicatário deverá, no prazo de 02 (dois) dias corridos 

contados da data da convocação, comparecer para assinar o termo de 

contrato. 

 

11.5-Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época 

da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do 

contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis, a contar 

da data da homologação do certame, prorrogável por igual período, a 

critério desta Prefeitura, sob pena de a contratação não se realizar, 



decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste edital; 

 

11.6-Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos a esta 

licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na 

hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de 

pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo 

estabelecido neste edital; 

 

11.7-Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte 

atenderem aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na 

ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação. 

 

11.8 - A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou 

substituir, à suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, 

se verificar incorreções relacionados à quantidade e qualidade dos 

produtos contratados. 

11.9 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 

80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato 

convocatório. 

 

11.10 - - O contrato terá início previsto para fevereiro 2019, com 

término até  31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado conforme 

termos da Lei. 

 

11.11 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do 

contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial 

atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, 

I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

11.12 - O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as 

condições de habilitação e qualificação que lhe forem exigidas na 

licitação. 

 

11.13 - O foro do contrato será o da Comarca de Urânia(SP). 

 

12 - DO PAGAMENTO 

12.1 - O pagamento será realizado de acordo com as aulas efetivadas. A 

contratada deverá seguir o plano de trabalho e o calendário das datas 

correspondentes aos dias e horas que serão ministradas as aulas, para 

fins que possa comprovar mensalmente, através de apresentação de 

relatório dos serviços efetivamente prestados junto com a nota fiscal, 

para ser empenhada para o pagamento. 

 



12.2-As notas fiscais/fatura que apresentarem incorreções serão 

devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 10 (dez) dias após 

a data de sua apresentação válida. 

 

13 - DAS SANÇÕES 

13.1 -      O atraso injustificado na execução do contrato, após 

assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 

da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora de 1% 

(um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% 

(dez por cento), sobre o valor global do contrato;  

 

13.2 -     Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração 

aplicará ao contratado as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da 

Lei n º 8.666/93): 

 

 a) advertência;  

 b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do 

contrato;  

 c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar 

com a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base 

na alínea anterior. 

 

13.3 -    A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, 

ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º,  2º e 

3º, no art. 87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações. 

 

13.4 -  O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres Municipais 

dentro de 3 (três) dias da data sua cominação, podendo ser 

descontado de eventuais créditos a serem recebidos pela empresa 

Contratada. 

 

13.5 –   A contratada receberá as notificações e atos correspondentes, 

através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de 

utilização de outros meios de comunicação, que a critério da 

administração, poderá ser adotado.     

 

14 - DAS INFORMAÇÕES 

14.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame 

poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações, por escrito, na Sede 

da Prefeitura Municipal à Avenida XV de Novembro, 604-centro, das 9:00 

às 16:00 horas, até 48 horas da data marcada para a abertura do 

certame. As respostas serão encaminhadas via fax a todos os licitantes 



que retiraram o Edital e farão parte integrante do processo 

administrativo. 

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação 

perante o Setor de Licitações, o licitante que não o fizer até o 

segundo dia útil da data fixada para o recebimento das propostas, nos 

termos do artigo 41 parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

15.2-As petições deverão ser protocoladas junto a Seção de Licitações, 

vedado o envio e recebimento por outro meio como fax, sedex, email, etc 

na Avenida XV de Novembro, 604-centro, dirigida à autoridade 

subscritora do Edital.  

 

15.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação. 

 

15.4 - Quando o deferimento da impugnação, implicar alteração do 

edital, capaz de afetar a formulação das propostas será designada nova 

data para a realização do certame. 

 

15.5 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante, não o 

impedirá de participar deste Pregão. 

 

15.6 – O Edital completo e anexos estarão disponíveis no endereço 

eletrônico: www.santasalete.sp.gov.br  para consulta e retirada dos 

licitantes ou diretamente no Setor de Licitações da Sede da Prefeitura 

Municipal de Santa Salete. 

 

15.7 – As comunicações referentes a este certame passiveis de 

divulgação serão afixadas no Quadro de Avisos do Paço Municipal, além 

de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicados 

no Jornal de Circulação do Município.  

 

15.8 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta 

implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital, 

não podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da 

formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste. 

 

15.9 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação 

comprobatória do cumprimento de todas as exigências legais provenientes 

da licitação, bem como a promoção de diligência destinada a esclarecer 

a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei 8666/93). 

 

15.10 - A Prefeitura do Município de Santa Salete poderá, a qualquer 

tempo, motivadamente, revogar no todo ou em parte a presente licitação. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), em     de 2019. 

____________________________ 

Prefeito Municipal 

http://www.santasalete.sp.gov.br/


____________________________________ 

Pregoeiro 



 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, com profissional 

habilitado, para realização de serviços técnicos com aulas de karatê, 

mediante ações com enfoque humano, educacional, físico, cultural e 

psicológico, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

1 –  ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-OBJETIVOS 

A ativação deste projeto fortalecerá a integração social e 

despertará uma noção mais efetiva da importância da prática de 

atividades físicas e desportivas para garantia de melhor qualidade 

de vida e saúde. Com isso, temos a garantia de um direito social e a 

propagação de valores relacionados ao estilo de vida saudável, sendo 

de suma importância para a melhoria e diminuição dos problemas 

psicossociais, físicos e emocionais, visto que, os benefícios 

expostos pelo projeto, vão ao encontro das questões sociais, tendo 

como objetivo, propiciar qualidade de vida, estimulando a criança e 

o adolescente em sua aprendizagem global, fazendo com que 

posteriormente este consiga se inserir na sociedade, vindo a 

adquirir conhecimentos para seu aperfeiçoamento e desenvolvimento 

pessoal e social, contemplando assim o Plano Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente e ainda com a ampliação das ações junto 

a suas famílias. Como resultados, esperamos despertar o interesse e 

conscientização dos participantes e do público, sobre a importância 

da prática de atividades físicas e desportivas com regularidade como 

elemento fundamental à manutenção de boas condições de saúde e 

melhor qualidade de vida. 

 

3 – METAS QUALITATIVAS 

 Metas Qualitativas: 

 Oferecimento de eventos organizados na modalidade de Karatê, 

 Incentivar as crianças à mudança de hábitos para que pratiquem 
atividades desportivas visando melhor qualidade de vida; 

 Difundir o desporto de participação como elemento fundamental à 

ITEM      Descrição do Serviço Hora/Aula Semana Hora/Aula Mês. 

01 Monitor Karatê (Ensino Infantil) 06 horas 32 horas 

02 
Monitor Karatê (Desporto e Lazer) 

06 horas 32 horas 

  



 

integração das pessoas. 

 

 

 

PLANO DE AULA KARATÊ – MASCULINO/FEMININO 

 

I – PROJETO 

  

Projeto sócio-educativo e desportivo de Karatê. 

 

II – APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, situado no município 

de Santa Salete, tem em seus usuários crianças e jovens oriundos de toda 

área que compreende a cidade. Sendo assim, os jovens que frequentam a 

referida entidade, apresentam de forma geral os mesmos hábitos de vida e 

tendências desportivas.  

Considerando as carências e necessidades presentes no cotidiano desses 

juvenis e suas famílias foi notada a existência de uma parcela 

preocupante de ociosidade no período em que está fora da escola 

tradicional, tornando o tempo livre o maior empecilho para sua formação 

como cidadão.  

Preocupado com o desenvolvimento social e global deste grupo, o CRAS 

entende que esta fica muito vulnerável a problemas de ordem social que 

estão indevidamente inseridos no mundo atual, tais como, drogas 

alucinógenas, gravidez precoce, alcoolismo, tabagismo e toda e qualquer 

tipo de violência urbana.  

Visando melhorar o exercício da cidadania, contribuir com a qualidade de 

vida da comunidade e especificamente do jovem, além de aperfeiçoar a 

funcionalidade da instituição dentro da sociedade, inicia um debate entre 

a equipe técnica e colaboradores, pais e jovens interessados em 

participar das atividades desportivas, chegando à conclusão que as aulas 

de Karatê no contra turno do horário tradicional das aulas, seriam uma 

opção válida para o aprimoramento da formação sócio-educativa dos alunos, 

colocando o esporte e a atividade física como instrumento que proporcione 

o desenvolvimento físico, social e intelectual dos participantes do 

projeto, capacitando-os a uma vida social relativo as suas 

potencialidades. 

Verificado o interesse dos pais e juvenis em participar do Karatê mostra 

com isto a responsabilidade do CRAS aumentada na mesma proporção desta 

aceitação. 

 

III – OBJETIVOS DO PROJETO 

A – GERAL 



 

 O projeto de Karatê tem por objetivo promover o desenvolvimento dos 

participantes no âmbito físico, desportivo e social, visando o 

aperfeiçoamento da cidadania, colocando o Karatê e suas atividades como 

instrumento decisivo desse processo, aprimorando assim as capacidades 

físicas, cognitivas e motoras necessárias para uma inclusão social digna 

que valorize o ser humano, baseando-se em princípios como respeito, 

solidariedade, ética, disciplina, moral, honra, além da valorização da 

vida social, conforme a filosofia e a disciplina ensinadas no Karatê. 

  

 B – ESPECÍFICO 

 Como objetivos específicos o projeto tende acolher a comunidade 

local em situação de risco, cooperando de forma concreta com seu 

crescimento e desenvolvimento social. 

 Proporcionar oportunidade de integração entre os participantes, a 

família e sociedade, estimular ações de amizade, solidariedade, respeito 

e disciplina. 

 Desenvolver a auto-estima dos participantes através de atividades 

lúdicas e prazerosas relacionadas ao exercício diário do Karatê. 

 

IV – OBJETIVO ESPECÍFICO DA MODALIDADE 

 O Karatê tem por objetivo formar o praticante-cidadão que se utilize 

das atividades do Karatê como forma de educação física, da cultura 

japonesa como adendo a sua formação global e da filosofia como parâmetro 

e exemplo para uma vida social digna de direitos e deveres equilibrados 

pela moral e costumes sociais. 

 

V – LOCAL DA PRÁTICA DAS ATIVIDADES E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 As aulas serão realizadas nas instalações cedidas pelo CRAS, ou 

qualquer outro local disponibilizado pelo Poder Público. 

 O CRAS disponibilizará para os alunos/beneficiários o uniforme 

específico para a prática do Karatê. 

 

VI – METAS DO PROJETO 

A – Metas Específica 

 O projeto tem como meta específica atender no máximo 85 

beneficiários, sendo eles, crianças pertencentes as famílias cadastradas 

nos projetos sociais e as crianças da educação infantil deste município. 

  

B – Metas Gerais 

As metas gerais englobam a melhoria na qualidade de vida dos alunos 

e da família, a redução dos conflitos familiares e a melhoria na educação 

global destes participantes. 

 

VII – RECURSOS HUMANOS 



 

 O CRAS através de recursos destinados ao PAIF contrata Pessoa 

Jurídica que disponibiliza um professor de Educação Física com formação 

completa até a data de inicio do projeto e com as seguintes 

especificações: 

 Graduado em educação física; 

 Registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF); 

 Faixa preta de karate no mínimo 2º Dan(grau) com registro na C.B.K; 

 Professor filiado na Confederação Brasileira de Karatê; 

 Técnico de shiai-Kumite e Kata 

 

O professor contratado será responsável pelas aulas praticas de Karatê, 

pela elaboração técnica e pedagógica do conteúdo ensinado. 

 

 

VIII – RECURSOS FINANCEIROS 

 Os recursos financeiros serão responsabilidade do CRAS através da 

destinação orçamentária do PAIF que se suportará os gastos com recursos 

humanos (professor), custos dos uniformes (quimonos e faixas). 

  

IX – PARCERIAS 

Considerando que os recursos do PAIF não absorvem todos os CUSTOS 

necessários para o perfeito desenvolvimento do Karatê nos seus mais 

diversos níveis, mas apenas alguns de natureza específica, o projeto terá 

um déficit na estrutura didática e organizacional no que diz respeito ao 

desenvolvimento de ordem esportiva e social, influenciando diretamente os 

objetivos aqui expostos.  

Havendo a necessidade de apoio da administração pública que 

participaria cooperando com o projeto em forma de parceria utilizando 

como ferramenta fundamental suas outras secretarias, tais como as 

Secretaria Municipal de Educação e Coordenadoria Municipal de Esportes. 

O Projeto bem como cada aluno individualmente poderá contar com o 

apoio de empresas da iniciativa privada através de patrocínios 

financeiros. O CRAS ou o próprio aluno de Karatê poderá se ocupar desta 

capitação de recursos. 

 

X – RECURSOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS 

 O Projeto contará com o CRAS que cede o espaço físico.  

 

XI – CRONOGRAMA DE ATUAÇÃO 

 GERAL: Propiciar maior desenvolvimento da criança, com a prática de 

atividades esportivas através das aulas de karatê, mediante ações com 

enfoque humano, educacional, físico, cultural e psicológico. Promovendo a 

qualidade de vida e o desenvolvimento complementando o currículo escolar. 

ESPECÍFICOS: 



 

 Ensinar o conhecimento técnico do Karatê; 

 Revelar talentos no esporte; 

 Promover qualidade de vida; 

 Estimular integração social; 

 Aumentar a concentração nos estudos e afazeres; 

 Oferecer novas perspectivas sociais; 

 Evitar evasão escolar; 

 Desenvolver capacidades funcionais como: força, coordenação motora, 

flexibilidade, agilidade e resistência aeróbica; 

XII – DURAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto tem duração de 10 meses, com início previsto para 1º de 

março de 2019 e finalizando em 31 de dezembro de 2019. 

 

XIII – PROGRAMA DE ATIVIDADES 

A – EIXOS TEMÁTICOS 

 Fundamentos técnicos 

 Estudo das técnicas próprias do Karatê 

 Vivência e experimentações com a modalidade (luta) 

 Estudo da história e filosofia do Karatê 

 

 B – ATIVIDADES TÉCNICAS E TÁTICAS 

 C – ATIVIDADES ALTERNATIVAS 

 D – ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 Participação em campeonatos de Karatê 

 

XIV – PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE 

 O CRAS e o professor de Karatê orientarão as famílias envolvidas no 

projeto para acompanhar os participantes das aulas de Karatê durante o 

período de aulas, bem como nos eventos esportivos com objetivo de 

fortalecer os laços familiares e a participação ativa da comunidade nas 

diversas atividades sociais. 

 

XV – AVALIAÇÃO 

 As avaliações se dividem em dois segmentos, o primeiro com os alunos 

e o outro com os pais e responsáveis. 

 Com os pais e responsáveis serão feitas pesquisas e entrevistas 

visando acompanhar a sistemática familiar e a influência das atividades 

do projeto de Karatê na vida dos alunos, da sociedade e da família. 

 

QUALITATIVA QUANTITATIVA 

Capacidade Graduação alcançada Número de 



 

demonstrada pelos 

alunos em relação 

às técnicas 

ensinadas 

no período de seis 

meses de treinamento 

e estudo 

participação nas 

aulas no período de 

seis meses 

Capacidade de se 

relacionar melhor 

com os amigos, com 

a família e 

sociedade 

Participação em 

eventos sociais e 

esportivos que 

envolva o grupo de 

atuação 

Número de eventos 

que participou no 

período de seis 

meses 

 

XVI – CRONOGRAMA DE AULAS 

 

HORÁRIOS Segunda-feira Quarta-feira 

Escola Municipal 

11h00min as 12h00min 

13h00min as 14h00min 

15h00min as 16h00min 

Paif 

17h20min as 18h20min 

Escola Municipal 

11h00min as 12h00min 

13h00min as 14h00min 

15h00min as 16h00min 

Paif 

17h20min as 18h20min 

Escola Municipal 

11h00min as 12h00min 

13h00min as 14h00min 

15h00min as 16h00min 

Paif 

17h20min as 18h20min 

 

XVII – LOCAIS PARA A REALIZAÇÃO 

 

 Ginásio de Esporte Conjunto  

 Escola Municipal 

 

XVIII – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E CONTRATO 

-A Contratada deverá apresentar mensalmente relatório contendo locais, 

datas e horários das atividades executadas no período; 

 

XIV – DAS AULAS/HORÁRIOS E PLANO DE TRABALHO 

- Cada hora/aula a ser ministrada corresponderá a 60 (sessenta) minutos 

- Os horários e o Plano de Trabalho poderão ser modificados de acordo com 

necessidades da Administração, no entanto, qualquer alteração deverá ser 

previamente aprovada. 

 

7– TABELA DE VALORES 

Carga horária: 320 horas  

Público Alvo Valor mensal Valor anual 

Crianças de 04 a 08 anos 

Matriculados na Escola 

Municipal 

R$ 1.400,00 R$ 14.000,00 

Crianças e adolescentes R$ 1.000,00 R$ 10.000,00 



 

cadastrados no Paif; 

Total geral   R$ 24.000,00 

-O JULGAMENTO SERÁ DE ACORDO COM O MENOR VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO; COM 

REDUÇÃO MÍNIMA ENTRE LANCES DE R$ 1,00 (UM REAL).  

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

HABILITATÓRIOS 

 

 

 

 

 .................................................................. 

(razão social ou nome), inscrita no (CNPJ ou CPF) sob 

nº ....................................., por intermédio de seu 

representante legal Sr(a). ......................................., CPF 

nº ...................................., RG nº ..................., 

DECLARA, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de 

habilitação conforme os documentos integrantes do envelope nº 02 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, de acordo com as exigências constantes do 

Edital de Pregão nº 008/2019. 

 

Local/data: 

 

 

Nome: 

Cargo/função: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA  

Nome ou Razão 

Social do 

Proponente: 

 

Endereço:  

Telefone:  

 

Dados Bancário 

para depósito 

Banco:                       Agência:                     

Conta Corrente: 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada, com profissional 

habilitado,  para realização de serviços técnicos com aulas de karatê, 

mediante ações com enfoque humano, educacional, físico, cultural e 

psicológico, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

Ite

m 

Quan

t/ 

Perí

odo 

Unid/ 

Perío

do 

Descrição Valor  

Unitário/Mensa

l 

Valor Total 

(Período) 

1 10 Meses 
Monitor de Karatê (32 

horas mensais) 
  

 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme 

consta no contrato social ou procuração: 

Nome: 

 

 

Identidade nº/órgão 

expedidor: 

 

 

CPF nº  



 

1 –O prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar 

da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei 

Federal nº 8.666/93). 

2 –A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem 

interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação 

previsto no art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Local e Data:  

Assinatura do(s) representante(s) legal(is): 

(Carimbo do CNPJ) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 08/2019. 

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00x/2019 

PROCESSO Nº. 0xx/2019 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM PROFISSIONAL HABILITADO, PARA 

REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM AULAS DE KARATÊ, MEDIANTE AÇÕES COM 

ENFOQUE HUMANO, EDUCACIONAL, FÍSICO, CULTURAL E PSICOLÓGICO, DURANTE O 

EXERCICIO DE 2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTA SALETE/SP E 

A EMPRESA ___ ________________________. 

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA SALETE-SP, inscrita no CNPJ nº..........................., 

localizada à .................................,............, centro, 

nesta cidade, neste ato representada pelo Sr..........................,  

brasileiro, casado, residente e domiciliado também nesta cidade, 

designada simplesmente de PREFEITURA e de outro lado a empresa 

........................................, com sede 

..........................., ........... – ............, CEP: 

................ – cidade de ................... (......), inscrita no 

CNPJ: ............................., e Inscrição Estadual n°. 

....................................., aqui também designada de 

CONTRATADA, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e outorgam, 

a saber: 

 

PRIMEIRA (DO OBJETO) – O objeto do presente contrato é a Contratação de 

empresa especializada, com profissional habilitado, para realização de 

serviços técnicos com aulas de karatê, mediante ações com enfoque humano, 

educacional, físico, cultural e psicológico, conforme especificações 

constantes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 0.../2019 que 

integram este termo, independentemente de transcrição, para todos os fins 

e efeitos legais e de acordo com a proposta apresentada. 

 

SEGUNDA (DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS): 



 

Ite

m 

Quan

t/ 

Perí

odo 

Unid/ 

Perío

do 

Descrição Valor  

Unitário/

Mensal 

Valor 

Total  

 

1 10 Meses 
Monitor de Karatê (32 horas 

mensais) 
  

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Fornecer os serviços mediante requisição ou ordem de serviço expedida 

pela CONTRATANTE. 

b) A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, em parte ou no todo, em 

hipótese alguma. 

c) Informar à Prefeitura Municipal de Santa Salete da ocorrência de 

quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a 

prestação dos serviços dentro do prazo estabelecido; 

e) Cumprir as exigências na requisição ou autorização dos serviços, 

respeitando o prazo e data para a prestação dos serviços. 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, 

Todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

a) Executar os serviços contratados com profissionalismo: exatidão, 

competência e habilidade;  

b) Ministrar as aulas de acordo com o planejamento, cronograma e Plano 

de Trabalho devidamente apresentado pela Contratante;  

c) Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança;  

d) Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 

pessoais causados à Contratante.  

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as leis previdenciárias 

e tributárias, inclusive as leis trabalhistas em relação aos seus 

monitores empregados na prestação dos serviços, considerada neste 

particular como única empregadora; 

f) Responder única e exclusivamente perante a Contratante;  

g) Comunicar por escrito à Contratante, imediatamente, qualquer 

ocorrência ou anomalias que venha interferir na execução dos trabalhos 

contratados; 

h) Possuir horários disponíveis, em dias de feriados e em finais de 

semanas, para acompanhar os participantes do Programa, em jogos treinos 

e em competições esportivas, dentro e fora do município, que forem 

designadas pela Contratante;  

i) Apresentar, obrigatoriamente  e mensalmente um relatório contendo 

locais, datas e horários das atividades executadas; 

j) A Contratada deverá valer-se profissionais auxiliares devidamente 

designados, com experiência e capacidade exigidas para cada modalidade 

esportiva. Os profissionais auxiliares deverão constar nomes junto ao 

Plano de Trabalho. 



 

k) Os profissionais auxiliares são de total responsabilidade da 

Contratada em todos os atos, nas esferas civil, previdenciária, 

criminal e trabalhista. 

 

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global deste contrato é de R$ ........ 

(....), conforme proposta do Contratado, correspondendo ao objeto 

definido na cláusula primeira e para a totalidade do período mencionado 

na cláusula sexta. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.   

 

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa  3.3.90.39 

– Outros Serviços de Terceiros  

Ficha: 

  

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento será realizado de acordo com as aulas 

efetivadas. A contratada deverá seguir o plano de trabalho e o calendário 

das datas correspondentes aos dias e horas que serão ministradas as 

aulas, para fins que possa comprovar mensalmente, através de apresentação 

de relatório dos serviços efetivamente prestados junto com a nota fiscal, 

para ser empenhada para o pagamento. 

 

5.1 – O preço para o fornecimento dos serviços correspondera por hora-

aula lecionada, de acordo com o valor previsto na “Clausula Primeira”. 

5.2 – Do pagamento: O pagamento dos serviços será efetuado mediante 

emissão de Nota Fiscal e empenho, acompanhada com o relatório mensal da 

prestação dos serviços (quantidade de aulas) e aprovado pelo 

representante da contratante. 

5.4 – Do reajuste – O valor do presente contrato, ultrapassando 12 meses, 

em caso de renovação, poderá ser recomposto aplicando o reajuste de 

acordo o IGP-M da FGV acumulado no período.  

5.6 – Dos pagamentos serão retidos os tributos, quando couber, conforme 

legislação vigente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada hora/aula a serem ministradas corresponderá a 

60 (sessenta) minutos 

 

            PARÁGRAFO SEGUNDO – A contratada receberá as notificações e atos 

correspondentes, através do e-mail ______________ ou fax, 

_____________________, sem prejuízo de utilização de outros meios de 

comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.     

                

 



 

SEXTA (DO PRAZO) - O contrato terá início em 0... 

de  ........................ de 2019, com término até  31 de dezembro de 

2019, podendo ser prorrogado conforme termos da Lei. 

 

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO) – São obrigações do Contratado: 

Realizar os serviços dentro dos padrões de qualidade, formato e prazos 

exigidos; Obedecer aos prazos estipulados na cláusula Segunda; Conduzir 

os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, 

com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar a Contratante, 

caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com 

base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos 

serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e 

habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das 

atribuições relacionadas com o objeto desta avença.  

 

OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da CONTRATANTE: 

Fornecer todos os dados e especificações necessárias a completa e correta 

execução dos serviços; Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima 

de 24 (vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura 

ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento. 

 

a) Fornecer todos os dados e documentos necessários à prestação do 

serviço; 

b) Efetuar o pagamento em conformidade com o estabelecido na cláusula 

Quarta deste instrumento. 

a) As despesas de transporte, alimentação, uniformes e materiais 

esportivos e demais despesas que se fizerem necessárias a execução do 

Projeto.  

b) O fornecimento da estrutura física adequada para à pratica das 

aulas, tais como: ginásios, quadras e estádios;   

 

                   NONA (DAS PENALIDADES) – O atraso injustificado na execução 

do contrato, após assinado, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do 

artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora de 

1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez 

por cento), sobre o valor global do contrato;  

 

9.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração 

aplicará ao contratado as seguintes penalidades (art. 86 e 87, da 

Lei n º 8.666/93): 

 

a) advertência;  

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato;  



 

c) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com 

a Municipalidade pelo prazo de 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na 

alínea anterior. 

 

9.2 -   A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na 

forma e nos procedimentos previstos nos § § 1º,  2º e 3º, no art. 

87, da Lei n º 8.666/93 e atualizações. 

 

9.3 -  O valor das multas deverá recolhido aos cofres Municipais, dentro 

de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de 

recolhimento oficial. 

 

9.4 –  A contratada receberá as notificações e atos correspondentes, 

através de e-mail ou fax, fornecidos conforme Anexo IX, sem prejuízo 

de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da 

administração, poderá ser adotado.     

 

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas 

hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as 

consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 

naquela Lei e no Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla 

defesa. 

 

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não 

poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no todo 

ou em parte. 

 

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – O Contratado assume como 

exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, 

pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou 

subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 

Contratante ou a terceiros na execução deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contratante não responderá por quaisquer ônus, 

direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, 

previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente 



 

contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente ao 

Contratado. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O Contratante não responderá por quaisquer 

compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Contratado manterá, durante toda a execução do 

contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 

exigidos na licitação. 

 

DÉCIMA TERCEIRA (DA SUPERVISÃO) –  Fica designado o 

servidor(a) .............................. lotado no cargo 

de  ........................  como responsável pelo acompanhamento da 

execução do Contrato e do Plano de Trabalho.  

 

DÉCIMA QUARTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo 

do Contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 

decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 

 

DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil 

subseqüente ao da assinatura, a Contratante providenciará o extrato 

resumido do contrato celebrado no Jornal de Circulação no Município e/ou 

no site www.santasalete.sp.gov.br. 

 

DÉCIMA SEXTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de 

Urânia/SP, excluído qualquer outro. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 02 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai 

assinado pelos contraentes. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete(SP), ____ de _________ de 2019 

 

 

__________________________  _________________________         

                                                             

Empresa Contratada                     Prefeito Municipal    

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019. 

 

ANEXO V – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 

 

PROCURAÇÃO  “EXTRA JUDICIA” 

 

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº ..............................) ou (pessoa física, produtor rural, 

inscrito no CPF sob o nº ..............................), com sede na 

Rua ............................................................, 

nº ............., bairro ...................................., na cidade 

de ............................., Estado 

de ..........................................., (neste ato representado) 

pelo(a) (sócio/diretor/procurador), 

Sr.(a) ..........................................................., .....

................... (nacionalidade), .............................. 

(estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do 

RG nº ............................ e do CPF 

nº ............................., residente e domiciliado na 

Rua ..........................................................., 

nº .........., na cidade de ..............................., Estado 

de ..................................., ---------- 

OUTORGADO: Sr. 

(a) ....................................., ........................... 

(nacionalidade), ........................... (estado 

civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG 

nº ...................... e do CPF nº ................................, 

residente e domiciliado na Rua ................................., 

nº ......., bairro ............................, na cidade 



 

de ............................., Estado de ..........................; -

--------- 

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) 

no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 0xx/2019, da Prefeitura Municipal de Santa Salete, 

podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais 

negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 

notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste 

e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 

 

..............., ........  de ............. de 2019 

 

 

Outorgante 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

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

.........................................................................

......... inscrito no CNPJ ou CPF sob o 

nº .. .................................................... por intermédio 

de seu representante legal o(a) 

Sr(a)....................................................................

........................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº................................... e do CPF 

nº .........................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 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 (  ) . 

 

............................................ 

(data) 

............................................................ 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 

 

 

                                      DECLARO, sob as penas da lei, sem 

prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa__________________________________________(denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 

íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 0xx/2019, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Salete - SP. 

 

___________________, ....................................................

..... 

 

_______________________________________ 

Nome do representante 

RG nº........................... 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


