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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

O Município de JATEI / MS, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna 

pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, do TIPO 

MENOR PREÇO GLOBAL, para, em sessão pública, selecionar a proposta mais vantajosa 

para a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Viagem e 

Turismo para pessoas da Terceira Idade do SCFV (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo) de Jateí-MS, com destino a Trindade, Rio Quente, Caldas 

Novas – GO, conforme descrição da viagem constante do Anexo II. 

 

Esta Tomada de Preços será regida pelas disposições consolidadas da Lei Federal n. 8.666, 

de 21/6/1993, pela Lei Complementar Federal n. 123, de 14/12/2006, e demais legislações 

aplicáveis subsidiariamente. 

 

A sessão será realizada pela Comissão Permanente de Licitações, designada pelo Exmo. 

Senhor Prefeito Municipal, por meio do Decreto 042/2018, de 02 de Outubro de 2017 e 

Decreto 009/2018 de 01 de Março de 2018.  

 

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 

 

Local: 

Prefeitura Municipal de Jateí/MS 

Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, Jateí/MS 

Sala de Licitações 

Data: 09 de Maio de 2018. 

Horário 08h00min 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 – Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Viagem e Turismo para pessoas da Terceira Idade do SCFV 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo) de Jateí-MS, com destino a 

Trindade/Rio Quente/Caldas Novas – GO, conforme descrição da viagem constante do 

Anexo II, bem como no Termo de Referência. A viagem deverá ser realizada até a 

primeira quinzena de Junho/2018, a partir da assinatura do contrato, com aviso prévio de no 

mínimo 15 (quinze) dias antes da viagem, sendo que a data deverá ser acordada entre 

Contratante e Contratado. 

  

3 – DO CADASTRAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
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3.1 – Poderão participar desta Tomada de Preços toda e qualquer empresa, desde que 

devidamente cadastradas, no ramo pertinente ao objeto ora licitado, no Cadastro Geral de 

Fornecedores da Prefeitura Municipal de Jateí/MS, ou no de outra unidade administrativa, 

nos termos do artigo 32, § 3º c/c o artigo 34, § 2º, ambos da Lei Federal n. 8.666/93, 

provando tal fato através de cópia autenticada da Certidão de Registro Cadastral, na 

correspondente especialidade. 

 

3.2 – O cadastramento poderá ser formalizado até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, atendida às condições deste Edital e às normas específicas 

para cadastramento junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de 

Jateí/MS. 

 

3.3 – Não poderão participar desta licitação empresas que se enquadrem em uma ou mais 

das seguintes situações: 

 

a) Em consórcios, cooperativas ou grupos de empresas, qualquer que seja sua forma 

de constituição 

 

b) Suspensa de participar em licitação e/ou impedida de licitar e contratar com o 

Município de Jateí/MS; 

 

c) Declarada inidônea para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 

indireta Federal, estadual ou Municipal; 

 

d) Sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; 

 

e) Na qual, direta ou indiretamente, haja servidores ou dirigentes do órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO 

 

4.1 – A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto ao Presidente da 

Comissão através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de documento 

que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 

 

4.2 – Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a 

intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para todos os atos e efeitos 

previstos neste Edital, por sua representada. 

 

4.3 – O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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a) No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa que comparecer ao local, 

deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, 

estatuto, contrato social ou documento equivalente da eleição de seus 

administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de 

pessoas jurídicas, conforme o caso; 

 

b) Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 

procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para praticar 

todos os atos pertinentes ao certame, em especial para fazer acordo, transigir, 

confessar e desistir de interpor recursos, em nome da proponente, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea anterior que comprove os 

poderes do mandante para a outorga; 

 

4.4 – Só terão direito de usar da palavra, rubricar e ter acesso às documentações e às 

propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, representantes legais das 

concorrentes habilitados para o ato e os membros da Comissão de Licitação. 

 

4.4.1 – A presença de representante da empresa não credenciado, na forma deste 

edital impede que o mesmo se manifeste a respeito de decisões tomadas pela 

Comissão bem como, impede-o de ter acesso aos documentos durante a sessão de 

abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta”. 

 

4.5 – O não comparecimento de representantes devidamente credenciados na reunião de 

recebimento dos envelopes de documentação e proposta, não impedirá que ela se realize. 

 

5 – DOS ENVELOPES 

 

5.1 – Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser 

indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao Presidente da Comissão, na 

sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário estabelecidos 

na cláusula primeira deste instrumento convocatório. 

 

5.2 – Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal as seguintes 

informações: 

 
 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
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ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ/MS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

6.1 – Deverão estar contidas no “Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação”, os seguintes 

documentos, sob pena de inabilitação: 

 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

 

b) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, e suas alterações posteriores ou o 

instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, 

acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

 

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

 

d) Decreto de autorização, tratando-se 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; 

 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda - CNPJ; 

 

f) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal e Estadual do domicilio ou sede da 

licitante emitida pelo órgão competente e Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal através da “Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos ao Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União” emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. 

 

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

 

h) Certidão Negativa de falência ou recuperação de crédito, expedida pelo distribuidor 

da sede, da pessoa jurídica, em plena validade; 
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i) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

j) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada substituição por balancete ou balanço provisório; 

 

k) Declaração formulada pela Licitante, nos moldes do Anexo I, submetendo-se as 

normas e regulamentos que orientam a presente licitação, nos termos das declarações 

respectivas; 

 

6.2 – A empresa que pretenda se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de 

habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial ou Declaração, firmada por contador, 

de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital. 

 

6.3 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que atender ao subitem 6.2, que 

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, 

terá sua habilitação condicionada a apresentação de nova documentação, que comprove a 

sua regularidade em 2 (dois) dias úteis a contar da data em que for declarada vencedora do 

certame. 

 

6.4 – O benefício de que tratam os subitens 6.2 e 6.3 não eximirá a Microempresa ou a 

Empresa de Pequeno Porte da apresentação de todos os documentos, ainda que 

apresentem alguma restrição. 

 

6.5 – O prazo de que trata o subitem 6.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma 

motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

6.6 – A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 6.3, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

6.7 – Os documentos constantes do subitem 6.1, poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor do 

Setor de Licitações do Município. Neste caso, os documentos deverão ser encaminhados 

até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para entrega/abertura, sob pena de 

não nos responsabilizarmos em efetuar a autenticação no prazo hábil. 
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6.8 – Os documentos emitidos pela internet poderão ter a sua validade verificada pela 

Comissão Permanente de Licitações. Tal procedimento dar-se-á no momento da análise dos 

documentos, onde serão selecionados, de forma aleatória os que terão sua autenticidade 

conferida no site do respectivo órgão. 

 

6.9 – A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 

apresentados, ensejará aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de 

licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de até dois anos, bem como 

declaração de inidoneidade da empresa, independentemente das medidas penais cabíveis. 

 

7 – DA PROPOSTA 

 

7.1 – No “Envelope nº 2 – Proposta Comercial”, deverá ser acondicionada a Proposta 

Financeira, nos moldes do Anexo II, devendo estar rubricada em todas as suas páginas e 

assinada na última pelo representante legal da empresa ou procurador com poderes 

expressos para tal. 

 

7.1.1 – Na Proposta Financeira deverá ter preenchidos os preços unitários, bem como 

o preço total global da proposta. 

 

7.1.2 – Nos preços propostos, deverão constar e ser computados todas as despesas, 

tendo-as como suficientes para pagar todos os serviços envolvidos. Nenhuma 

reivindicação para pagamento adicional será considerada se for devida a qualquer 

erro ou má interpretação deste Edital por parte da Licitante. 

 

7.2 – Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem 

previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

 

8 – DO JULGAMENTO 

 

8.1 – Esta licitação será processada e julgada com observância ao disposto nos artigos 43, 

44, 45 e 48 da Lei Federal n. 8.666/93, sendo considerada Vencedora a licitante que 

apresentar o menor preço global para o Lote Único, obtido pelo somatório de todos os 

serviços objeto desta licitação, conforme o Anexo II deste instrumento convocatório. 

 

8.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados. 

 

8.3 – Como critério de desempate, será assegurada a preferência de contratação para as 
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Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que atenderem ao subitem 6.2, deste 

edital. 

 

8.3.1 – Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte, sejam iguais ou 

superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor. 

 

8.3.2 – A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase 

recursal da proposta, seja pelo decurso de prazo sem interposição de recurso, pelo 

julgamento definitivo do recurso interposto ou pela expressa desistência dos licitantes 

em interpor recursos. 

 

8.4 – Ocorrendo a hipótese de empate ficto previsto no subitem 8.3, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

 

a) A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte, detentora da proposta de menor 

valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, nova proposta, por escrito, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será 

declarada vencedora do certame. 

 

b) Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será 

facultada, pela ordem de classificação, as demais Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 6.2 deste 

edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” 

deste subitem. 

 

c) Se houver duas ou mais Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão 

convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

 

8.5 – Se nenhuma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte satisfazer as exigências do 

subitem 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

 

8.6 – O disposto nos subitens 8.2 a 8.5 deste edital, não se aplica as hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte que satisfaça as exigências do subitem 6.2 deste edital. 

 

8.7 – Serão desclassificadas, de acordo com a legislação pertinente as propostas que: 

a) Não atenderem as exigências legais formais e regulamentares da presente 
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licitação; 

 

b) Se mostrarem, manifestadamente, inexequíveis ou com preços excessivos; 

 

c) Apresentarem propostas alternativas; 

 

9 – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Em todas as fases da presente licitação será observada as normas previstas nos 

incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 

9.2 – Das decisões proferidas pela Administração Pública decorrente da presente licitação 

caberá recurso por escrito à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme preceitua o artigo 109 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

 

9.3 – Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão de Licitação quando da 

habilitação ou inabilitação dos licitantes, assim como do julgamento das propostas, terão 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente às razões 

de interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos, conforme disposto no 

artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

9.4 – Interposto o recurso serão comunicados os demais participantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

 

9.5 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 

10 – DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

10.1 – Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, convocará o vencedor para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito à contratação, comparecer para a 

assinatura do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 

8.666/93. 

 

10.2 – O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 

10.3 – Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então revogará a licitação, sem 
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prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do 

valor do contrato e mais a suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração por prazo de 02 (dois) anos. 

 

11 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

11.1 – O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2018, sendo que a 

execução dos serviços deverá ocorrer até a primeira quinzena do mês de Junho/2018, 

contados da data da sua assinatura. 

 

12 – DO VALOR, DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

12.1 – Para cumprimento do disposto no inciso X do artigo 40 da Lei Federal n. 8.666/93, 

fica estabelecido como critério para aceitabilidade de preços: a não aceitação de propostas 

com valores acima de: R$ 97.602,00 (noventa e sete mil, seiscentos e dois reais).  

 

12.3 – As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Edital correrão à conta 

da Dotação Orçamentária assim discriminada: 

 

08.241.0006.2002 – Programa de Atividades com Recursos do FMAS – Idosos; no elemento 

de despesa 339039000000 – Outros serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica. 

 

12.4 – O pagamento à contratada será efetuado, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, 

mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada da requisição emitida pela Secretaria 

competente.  

 

13 – DAS PENALIDADES  

 

13.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa, serão aplicadas 

as sanções legais (artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93), a saber: 

 

a) advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena 

monta; 

 

b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor, no caso de atraso 

injustificado ou negligência pelo contratado; 

 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Jateí, por prazo não superior a 02 (dois anos); 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
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enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

14 – DA RESCISÃO 

 

14.1 – A rescisão do contrato poderá ocorrer mediante uma das alternativas a seguir: 

 

a) Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 

haja conveniência para o Contratante; 

 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

 

14.2 – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada de autoridade competente.  

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 – A participação dos pretendentes neste procedimento licitatório implica na aceitação e 

no conhecimento pleno e irretratável de todos os termos deste Edital e seus anexos, 

independentemente de menção diversa contida nas suas propostas. 

 

15.2 – A Prefeitura Municipal de Jateí/MS poderá, de acordo com o interesse público, 

revogar esta Tomada de Preços, parcial ou totalmente, devendo, no caso de ilegalidade, 

anulá-lo, no todo ou em parte, em despacho fundamentado, quer de ofício, quer mediante 

provocação de alguém. 

 

15.3 – Os prazos aludidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente na 

repartição promotora do evento. 

 

15.4 – Constituem Anexos deste Edital: 

 

Anexo I – Declaração de sujeição aos termos do edital e à legislação complementar; 

Anexo II – Modelo de Proposta Comercial; 

Anexo III –Minuta do Contrato. 

 

15.5 – Quaisquer dúvidas sobre os elementos inerentes ao presente Edital deverá ser objeto 

de consulta, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, em até 02 (dois) dias antes 

da data fixada para a abertura do certame, as quais serão respondidas, igualmente por 
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escrito, a todos os interessados e afixado em local próprio na sede da Prefeitura Municipal 

de Jateí/MS, para amplo conhecimento. 

 
15.6 – Quaisquer esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Comissão de 

Licitação localizada à Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, Jateí/MS ou pelo 

telefone (67) 3465-1133, das 07h00min horas às 11h00min horas e das 13h00min às 

16h00min horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

 
15.7 – Nos termos do parágrafo único do artigo 48 da lei 8.666/93, quando todas as 

empresas forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que levaram à inabilitação 

ou desclassificação; 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Jateí/MS, 19 de Abril de 2018. 

 

 

 

 

 

 

CÍCERO JURANDI DE ARAÚJO 

Presidente da CPL 

 

 

 

De acordo: 19/04/2018 

 

 

 

ERALDO JORGE LEITE 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL E 

À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

A Empresa                  (nome da empresa)                 , inscrita 

no CNPJ/MF sob o n. _______________, estabelecida na Rua ____________________, n. 

___, Bairro ________________, na cidade de ____________________, UF ____, 

representada pelo seu  (Sócio/Procurador c/ mandato incluso) , Sr.(ª)         (nome completo)         

, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, DECLARA que: 

 

a) Conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital, às 

disposições técnicas e à minuta contratual, tendo recebido todos os elementos e 

informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas 

nesta licitação. 

 

b) Está ciente das condições da Licitação, que responderá pela veracidade das informações 

constantes da documentação e proposta que apresentar, e que fornecerá quaisquer 

informações e documentações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação; 

 

c) Tem em disponibilidade todo os equipamentos, instalações e pessoal técnico 

especializado necessário e essenciais ao fiel cumprimento do objeto desta licitação; 
 

d) Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário 

noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer 

trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do art. 7º da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei Federal n. 

8.666/93; 

 

e) Cumpre com as normas relativas á saúde e segurança no trabalho de seus empregados, 

reconhecendo ser a tarefa de sua exclusiva responsabilidade, nos termos da lei n. 6.514/77; 
 

f) Inexiste qualquer ato ou fato ocorrido após o cadastramento, que possa comprometer sua 

idoneidade moral, financeira, técnica ou econômica de participar da presente licitação e 

contratar com o Município de Jateí/MS; 
 

g) Que não tem sócios ou empregados que sejam servidores públicos do Município de 

Jateí/MS ou de qualquer entidade que integre sua administração indireta. 

 

Local, data, carimbo e assinatura. 
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ANEXO II 
 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

Passeio turístico para até 100 pessoas da Terceira Idade do SCFV da cidade de Jateí-MS com 

destino a Trindade/GO e Caldas Novas/GO e retorno para origem. 

* Veículo: com capacidade para até 56 passageiros sentados 

Item Quantidade Descriminação dos serviços 

1 02 (dois) Veículos leitos e ou semi leitos com capacidade para até 56 pessoas, 
com ar condicionado, TV, DVD, apoio para as pernas. “despesas 
Inclusas no pacote”. 

Seguro individual para cada passageiro durante todo o percurso de ida 
e volta incluindo outros trajetos feitos que constem na programação. 
“despesas Inclusas no pacote”. 

2 02 (dois) Guias 01 (um) por ônibus, para auxiliar no passeio e que tenha 
conhecimento de toda a programação, estando apto para esclarecer 
quaisquer dúvidas referentes à programação do passeio. “despesas 
Inclusas no pacote”. 

3 01 (um) Hotel com capacidade para receber IDOSOS com qualidade e conforto, 
acessibilidade, acomodações em apartamentos para até no máximo 4 
(quatro) pessoas por apartamento, com TV, e canais a cabo, banheiro 
no interior dos quartos com agua quente e fria, lençóis e travesseiros 
limpos, Ar condicionado, armário para guardar pertences individuais, 
fornecimento de toalhas de banho e de rosto, e localização do hotel 
em local que ofereça segurança e tenha proximidade com os pontos 
turísticos a serem visitados. “despesas Inclusas no pacote”. 

4 Alimentação Café da manhã, almoço e janta com comidas variadas e sobremesa, 
com cardápio com arroz, feijão, carnes variadas, saladas, comida típica 
de Goiânia entre outras. “despesas Inclusas no pacote” 

4.1 Bebidas As bebidas, água mineral, sucos, refrigerantes, destilados entre outras 
variações não estão inclusas no pacote. 

5  Voucher – comprovantes para entradas e passeios em pontos 
turísticos descritos nos itens “despesas Inclusas no pacote”. 
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6 Destino Programação detalhada da viagem 

6.1 Trindade 
GO 

* Três lagoas-MS posto e restaurante Gaúcho (refeição e bebida por 
conta de cada passageiro) 

6.2 
 

Trindade 
GO 

* Chegada prevista direto no Hotel, café da manhã completo no hotel, 
com frutas variadas tipo mamão, maçã, uvas, laranja, frios, pães, roscas, 
pão de queijo, bolos, café, leite, achocolatados, chás, iogurte, queijos, 
biscoitos, tortas. Despesas Inclusas no pacote, apenas bebidas, tipo 
refrigerantes, destilados, cervejas, sucos industrializados, agua mineral 
com o sem gás não estão inclusas no pacote. 

* Após o café da manhã visitação ao santuário e gruta. 
Despesas Inclusas no pacote 

* Almoço no hotel, com cardápio com arroz, feijão, carnes variadas, 
saladas, comida típica de Goiânia e sobremesa “cardápio do dia”.  
“despesas Inclusas no pacote” apenas bebidas, tipo refrigerantes, 
destilados, cervejas, sucos industrializados, agua mineral com o sem gás 
não estão inclusas. 

* Passeio City Tur Trindade GO. “despesas Inclusas no pacote” 

* hotel, “Jantar” comidas típicas da região, “arroz branco, feijão tropeiro, 
caldos, saladas “despesas Inclusas no pacote” apenas bebidas não estão 
inclusas no pacote. 

* Noite livre 

* Café da manhã completo, com frutas, diversas, frios, pães, roscas, pão 
de queijo e bolos. “despesas Inclusas no pacote”, logo após Check-out. 

6.3 Caldas 
novas GO 

*saída após café da manhã com destino Caldas Novas, check-in e almoço 
no hotel, tarde livre com acesso as piscinas do hotel (entradas e refeição 
inclusas no pacote). 

Caldas 
novas GO 

*“Jantar” no hotel comidas típicas da região, “arroz branco, feijão 
tropeiro, caldos, saladas variadas cardápio do dia, após o jantar City Tur 
em Caldas Novas Roteiro: (cachaçaria, jardim japonês, casa do 
chocolate). Despesas Inclusas no pacote, apenas bebidas, tipo 
refrigerantes, destilados, cervejas, sucos industrializados, agua mineral 
com o sem gás não estão inclusas no pacote. 

6.4 Caldas 
novas GO 

* Café da manhã no hotel, completo com frutas variadas tipo mamão, 
maçã, uvas, laranja, frios, pães, roscas, pão de queijo, bolos, café, leite, 
achocolatados, chás, iogurte, queijos, biscoitos, tortas. Despesas 
Inclusas no pacote, apenas bebidas, tipo refrigerantes, destilados, 
cervejas, sucos industrializados, agua mineral com o sem gás não estão 
inclusas no pacote.  
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* Após café saída para o Hot Park Rio Quente-GO, 
* Almoço no Hot Park e tarde livre para curtir atrações do Park. 
Despesas com Voucher Inclusas no pacote. 

* Retorno a Caldas Novas e ao Hotel. 
* Jantar no Hotel. 
* Noite livre ou salão de eventos com opções de lazer. 
 Despesas Inclusas no pacote, apenas bebidas, tipo refrigerantes, 
destilados, cervejas, sucos industrializados, agua mineral com o sem gás 
não estão inclusas no pacote. 

6.5 Caldas 
novas GO 

* Após café da manhã e check-out no hotel retorno para cidade de 
origem Jateí – MS. 

 

 

 

VALOR DA VIAGEM: R$ XXXXXXXX(_____________________________). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: _____________________________ 

 

Local, data, carimbo e assinatura. 
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ANEXO III 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

I – DAS PARTES CONTRATANTES 

 

O MUNICÍPIO DE JATEÍ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob 

o n. 03.783.859/0001-02, com sede à Avenida Bernadete Santos Leite, n. 382, Centro, na 

cidade de Jatei/MS, CEP 79720-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Eraldo Jorge Leite, brasileiro, casado, 

portador da Cédula de Identidade RG __________-SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n. 

__________________, domiciliado na cidade de Jateí/MS, onde reside na Rua 

______________, n. ____, e como fiscal do contrato o Senhor _______________, brasileiro, 

funcionário público municipal, portador da CIRG n. _________________ e inscrito n CPF 

n.________________; e, a empresa (Inserir nome e qualificação completa), doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo seu representante legal/ 

procurador, Sr.(a) (Inserir nome e qualificação completa), ajustam e contratam a 

execução dos serviços, objeto do presente instrumento, em estrita conformidade com as 

disposições do  Edital de Tomada de Preços n. 003/2018, formalizado no bojo do Processo 

Administrativo n. 032/2018. 

 

II – DA FINALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O presente Contrato tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual 

com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificados na Cláusula Primeira deste 

instrumento. A adjudicação decorre de licitação sob condições do Edital de Tomada de 

Preços supramencionado, cujo resultado foi homologado em XX/XX/2018, pela autoridade 

competente conforme consta do processo supramencionado, submetendo-se as partes às 

disposições constantes da Lei Federal n. 8.666/93, às cláusulas e condições aqui 

estabelecidas e às demais normas legais vigentes aplicáveis. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1 – O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de Viagem e Turismo para pessoas da Terceira Idade do SCFV 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo)de Jateí-MS, com destino a 

Trindade/Rio Quente/Caldas Novas – GO, conforme descrição da viagem constante do 

Anexo II, bem como no Termo de Referência. A viagem deverá ser realizada até a 

primeira quinzena de Junho/2018, a partir da assinatura do contrato, com aviso prévio de no 
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mínimo 15 (quinze) dias antes da viagem, sendo que a data deverá ser acordada entre 

Contratante e Contratado, conforme descrição dos serviços constantes no Anexo deste 

instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

 

2 – A execução do presente contrato abrange a viagem turística de pessoas da Terceira 

Idade do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo)de Jateí-MS para 

Trindade/Rio Quente/Caldas Novas – GO, conforme estabelecido no Edital que orientou a 

presente contratação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

3 – O valor global para prestação de serviços será de R$ xxxxxxxx 

(______________________________), conforme proposta apresentada pela 

CONTRATADA quando do procedimento licitatório. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO RECURSO FINANCEIRO 

 

4 – As despesas decorrentes da execução do objeto do presente contrato correrão à conta 

da Dotação Orçamentária assim discriminada: 

 

08.241.0006.2002 – Programa de Atividades com Recursos do FMAS – Idosos; no elemento 

de despesa 339039000000 – Outros serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

5 – O pagamento à contratada será efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente, 

mediante apresentação de Nota Fiscal acompanhada da requisição emitida pela Secretaria 

competente.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

6.1 – O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2018, contados 

da data da sua assinatura, sendo que a execução deverá ocorrer até a primeira quinzena do 

mês de Junho/2018. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

7.1 – Constitui direito da CONTRATANTE a execução dos serviços objeto deste contrato 

nas condições avençadas, conforme estipulado no Termo de referência que instruiu o 

procedimento licitatório que precedeu esta contratação, independentemente de sua 

transcrição. 
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7.2 – Constitui o direito da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 

7.3 – São obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar pagamento ajustado; 

 

b) Dar ao contratado as condições necessárias a regular execução do contrato. 
 

7.4 – São obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Prestar serviços na forma ajustada; 
 

b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas, entre si e 

os seus empregados. 

 

c) Efetuar o pagamento dos salários, encargos sociais e trabalhistas de seus 

empregados na data determinada pela legislação em vigor; 

 

d) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre segurança no 

trabalho; 
 

e) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas, todas as condições de habilitação  

 

f) Apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 

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

tributários, fiscais e comerciais, bem como Certidões Negativas de Débito Salarial, 

expedida pela Delegacia Regional do Trabalho DTF; 
 

g) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução 

do presente contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL 

 

8.1 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida prévia defesa, serão aplicadas 

as sanções legais (artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93), a saber: 

 

a) advertência por escrito, quando o contratado praticar irregularidades de pequena 

monta; 

 

b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor, no caso de atraso 

injustificado ou negligência pelo contratado; 
 

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
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contratar com a Prefeitura Municipal de JateÍ-MS, por prazo não superior a 02 (dois 

anos); 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

9.1 – A inexecução total ou parcial das disposições contratuais, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE o direito da rescisão nos termos do artigo 

77 da Lei 8666/93, bem como nos casos citados do art.78, garantida a prévia defesa, 

sempre mediante notificação por escrito. 

 

9.2 – A rescisão do presente Contrato, também, poderá ser efetuada nos termos do art. 79 

da Lei 8666/93, podendo ser: 

 

a) Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal n. 8.666/93; 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 

haja conveniência para o Contratante; 

 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Deverão ser obedecidas, além das normas de execução dos serviços constantes do 

Edital que orienta a presente contratação, as demais normas gerais estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, no que for aplicável, e no que não tenham sido 

modificadas pelas disposições editalícias. 

 

10.2 – A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações inicialmente pactuadas, inclusive todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no edital que precedeu esta contratação. 

 

10.3 – A CONTRATADA promoverá todas as facilidades necessárias, prestando as 

informações solicitadas e outras de interesse para a fiscalização dos serviços pelos agentes 

do CONTRATANTE. 

 

10.4 – A CONTRATADA não poderá subempreitar ou ceder o contrato, sem estar 

expressamente autorizada pelo CONTRATANTE, sob pena de nulidade do ato, 

caracterizando infração, com aplicação das penalidades cabíveis. 
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10.4.1 – Ocorrendo, entretanto, a subempreita, devidamente autorizada, a 

CONTRATADA responderá solidariamente com a subcontratada tanto em relação ao 

CONTRATANTE como perante terceiros, diante as obrigações assumidas. 

 

10.5 – Fica eleito o Foro da Comarca de Fátima do Sul/MS, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste contrato, renunciando as partes qualquer outro por mais privilegiado que 

possa ser. 
 

E, estando justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, 

em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que a tudo 

presenciaram. 
 

Local e data. 

 

 

 

______________________________ 

ERALDO JORGE LEITE 

Prefeito do Município de Jateí / MS 

 

 

 

_____________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FISCAL DO CONTRATO 

 

 

______________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA 

Nome da empresa contratada 
 

 

Testemunhas: 

 

 

 

______________________________ 

Nome 

CPF/MF 

 

 

 

______________________________ 

Nome 

CPF/MF 

 

 


