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JUSTIFICATIVA 
     

 
     
 

1. DO OBJETO E QUANTIDADE ESTIMADA:  
1.1. O referido termo tem como objeto o Registro De Preços Para Futura e Eventual 
Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Hotelaria, objetivando a 
disponibilização de serviço de hospedagem no município de Juscimeira/MT, para atender a 
diversos setores e Secretarias. 
1.2. O Registro de Preços deverá ser firmado sobre o menor preço unitário. 
1.3. O prazo de vigência da presente aquisição será por um período de 12 (doze) meses, a 
contar da assinatura da Ata Registro de Preços. 
1.4. Os valores propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos 
(impostos, taxas, frete, emolumentos, contribuições fiscais), qualquer despesa acessória e/ou 
necessária, não especificada no Edital. 
1.5. Dos Itens e valores a ser Adquirido: 
 
 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
QTDE 

 
HOTEL DO VALE 

LTDA 

 
HOTEL MARIHÁ 

LTDA 

 
THERMAS 

ALPHAVILLE 

 
VALOR MÉDIO 

 
01 

 
QUARTO INDIVIDUAL COM 
BANHEIRO, AR-CONDICIONADO, 
CAFÉ DA MANHÃ COM MÍNIMO 
12 ITENS INCLUSO E 
ESTACIONAMENTO. 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

200 
 
 

 
  
 R$ 20.00,00 

 
 

R$ 56.000,00 

 
 

R$ 23.000,00 

 
 

R$ 33.000,00 

 
02 

 
QUARTO DUPLO COM BANHEIRO, 
AR-CONDICIONADO, CAFÉ DA 
MANHÃ COM MÍNIMO 12 ITENS 
INCLUSO E ESTACIONAMENTO 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

100 
 
 

 
 

R$ 15.000,00 

 
 

R$ 32.000,00 

 
 

R$ 23.000,00 

 
 

R$ 23.333,33 

      
03 

 
QUARTO TRIPLO COM BANHEIRO, 
AR-CONDICIONADO, CAFÉ DA 
MANHÃ COM MÍNIMO 12 ITENS 
INCLUSO E ESTACIONAMENTO. 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

50 

 
 

R$ 10.500,00 

 
 

R$ 21.000,00 

 
 

R$ 16.000,00 

 
 

R$ 15.833,33 

 

 
 
1.6. De acordo com a especificação e custo estimado o valor máximo admíssivel para aquisição 
dos serviços do presente termo, elaborado com base na média dos preços conforme tabela 
acima, é de R$ 72.166,66 (Setenta e dois mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis 
centavos), assim constituído:  
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ITEM 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

 
VALOR UNITÁRIO 

  

 
VALOR TOTAL  

 
 
 

01 

 
QUARTO INDIVIDUAL COM BANHEIRO, AR-
CONDICIONADO, CAFÉ DA MANHÃ COM 
MÍNIMO 12 ITENS INCLUSO E 
ESTACIONAMENTO. 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

200 
 
 

 
 

R$ 165,00 

 
 

R$ 33.000,00 

 
 
 

02 

 
QUARTO DUPLO COM BANHEIRO, AR-
CONDICIONADO, CAFÉ DA MANHÃ COM 
MÍNIMO 12 ITENS INCLUSO E 
ESTACIONAMENTO 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

100 
 
 

 
 

R$ 233,33 

 
 

R$ 23.333,00 

 
 
 

03 

 
QUARTO TRIPLO COM BANHEIRO, AR-
CONDICIONADO, CAFÉ DA MANHÃ COM 
MÍNIMO 12 ITENS INCLUSO E 
ESTACIONAMENTO. 
 

 
 

DIÁRIAS 

 
 

50 

 
 

R$ 316,66 

 
 

R$ 15.833,00 

 
Valor Total: R$ 72.166,00 (Setenta e Dois Mil, Cento e Sessenta Seis Reais ). 
 

2. DA JUSTIFICATIVA:  
2.1. A contratação de Empresa Especializada em Serviços de Hotelaria, tendo por objeto 
serviço de hospedagem no município de Juscimeira/MT, justifica-se, uma vez que atenderá às 
necessidades das Secretarias na realização de eventos, palestras, capacitações técnicas, cursos, 
reuniões, recepção de autoridades em vista ao gabinete do Prefeito , prestadores de serviços, 
etc.    
2.2. Assim, a nova contratação objetiva alcançar melhor preço para a execução dos serviços de 
hospedagem, de forma a proporcionar agilidade no serviço ora contratado.  
2.3. Portanto, justifica-se a contratação do serviço em regime continuado, tendo em vista ser 
essencial ao bom e pleno desempenho das atividades meio e fim desta Prefeitura. 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
3.1. A CONTRATADA deve cumprir todas às especificações constantes neste Instrumento, no 
Edital, seus anexos e sua proposta, dentro dos prazos solicitados, assumindo exclusivamente 
seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
3.2. Observar conduta inadequada de seus empregados na execução dos serviços contratados, 
selecionando e preparando o empregado que irá prestar o serviços, designando elemento 
portador de atestado de boa conduta e demais referências; 
3.3. Responsabilizar-se pelo serviços, ora prestado, ressaltando que todas as despesas 
necessárias ao cumprimneto de suas obrigações serão de responsabilidade da CONTRATADA; 
3.4. Conservar a manutenção, arrumação e limpeza das áreas, instalações e equipamentos, 
mormente no que tange à limpeza e arrumação diária dos apartamentos com troca de roupa de 
e banho;  
3.5. Observar as normas relacionadas com a higiene das refeições; 
3.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento realizado pela CONTRATANTE; 
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3.7. Manter com a CONTRATANTE relação sempre formal, por escrito, ressalvados os 
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por 
escrito;  
3.8. Acar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao 
forneciemento dos bens objeto deste Termo; 
3.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes do Contrato, conforme exigência legal; 
3.10. Manter funcionários capaz de atender ao objeto da presente licitação, sem interrupção, 
seja por motivo de férias, licença, falta de serviço, demissão de empregado ou por qualquer 
outra razão; 
3.11. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE, 
bem como, comunicar, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente; 
3.12. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, 
consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93; 
3.13. Fornecer todos os dados necessários ao fiscal de Contrato, para o controle e fiscalização 
do cumprimento da Ata de Registro de Preço/Contrato; 
3.14. Comunicar imediatamente ao Município, qualquer alteração ocorrida na empresa, conta 
bancária e outros julgados necessários para recebimento de correspondência; 
3.15. Aceitar nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 
até 25% (vinte cinco) por cento da quantidade inicial do objeto adjudicado somente quando 
determinado pela gerenciadora da Ata de Registro de Preço; 
3.16. Ressalta-se que a taxa extra por acompanhante não indicado por está Prefeitura será de 
responsabilidade unica e exclusiva do hóspede; 
 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
4.1. Exercer a fiscalização do serviço e se encarregar do aceite do objeto licitado, bem como, 
anotações e posteriores comunicações de eventuais falhas no mesmo; 
 4.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimeto das cláusulas contratuais; 
 4.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado na Ata de Registro de 
Preço/Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas atestações, realizada 
pela Secretaria de Administratção; 
4.4. Facilitar todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe 
acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da 
CONTRATADA, cumprindo com as obrigações preestabelecidas; 
4.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;  
4.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especifições 
são as mesmas descritas neste Termo de Referência; 
4.7. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o 
cumprimento das especificações e condições deste Instrumento; 
4.8. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do objeto, e as cláusulas 
contratuais deste Termo; 
4.9. Cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº 8.666/93 e do presente Instrumento, inclusive 
no que diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro durante a execução da Ata de Registro 
de Preços/Contrato; 
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4.10. Aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial do objeto, ou pela 
inobservância de quaisquer das clásulas do Contrato; 
4.11. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 
público; respeitados os direitos da CONTRATADA; 
4.12. Rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da 
Lei nº 8.666/93. 
4.13. Prestar informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
CONTRATADA; 
4.14. Comunicar à CONTRATADA, qualquer alteração havida em data e horários das 
hospedagens já confirmadas; 
 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA mediante 
empenho, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria 
solicitante e pelo Servidor responsável pela fiscalização. 
5.2. O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota 
fiscal/fatura da respectiva prestação dos serviços. 
5.3. A CONTRATADA deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição e quantitativo dos 
serviços, o número e o nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o 
pagamento. 
5.4. Caso, constatada alguma irregularidade nas Notas Fiscais/Faturas, estas serão devolvidas à 
CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
5.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
  

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
6.1. Os serviços serão solicitados por meio da emissão de Ordens de Serviços, onde serão 
especificados, quantidade e valores do(s) serviços necessários com vistas à satisfação do 
interesse público.   
 

7. DO FORNECIMENTO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM: 
7.1. O fornecimento dos serviços será de forma parcelada de acordo com a necessidade e 
mediante requisição da Secretaria solicitante. 
7.1. O prazo para reserva, de acordo com a necessidade e o interesse desta Prefeitura, será de 
até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do pedido; 
7.2. O atendimento será efetuado preferencialmente nos dias úteis e em horário comercial. 
Todavia, será garantido pela CONTRATADA que o atendimento poderá ocorrer fora do horário 
comercial, finais de semana e feriados, através de comunicação telefônica ou outro meio a ser 
definido; 
7.3. As diárias de hospedagem deverão ser fornecidas em local a ser indicado, pela 
CONTRATANTE; 
7.4. Os pedidos de cancelamento, das diárias de hospedagem não utilizadas, total ou 
parcialmente, ocorridos, por mudança de planos em atenção à necessidade, do serviço os quais 
deverão ser devidamente comprovados pela CONTRATADA – implicando o cancelamento 
automático sem ônus para a CONTRATANTE e não serão incluídos no faturamento.  
  

8. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 
8.1. A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor credenciado pela 
Administração, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou 
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acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, a seu exclusivo 
juízo. 
8.2. A fiscalização de que trata este objeto não exclui, nem reduz, a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, 
não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou 
contratados. 
8.3. Todas as ORDENS DE FORNECIMENTO, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a Fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões 
devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens 
ou declarações verbais. 
8.4. Da(s) decisão(ões) da Fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. 
 
9. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 
9.1. O presente certame será realizado na modalidade Pregão, do tipo menor preço por item, 
visando REGISTRO DE PREÇOS, devido não fazer-se necessário aprisionar orçamento. Pois 
assim obedecerá os preceitos de direito publico e, em especial, as disposições da Lei n°10.520, 
não só por atender de melhor forma o interesse publico, mas também otimizar o procedimento 
licitatório, alem de auferir a proposta mais vantajosa para a administração, inclusive no que 
tange as especificações dos itens solicitados, sem que, com isso haja restrição da disputa. 
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
10.1. O  descumprimento  injustificado  das  obrigações  assumidas  nos termos deste edital, 
sujeita a licitante vencedora a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e 
alterações posteriores, incidentes sobre o valor Adjudicado, na forma seguinte: 
10.1.1. Quanto às obrigações de entrega e solução de quaisquer problemas com os itens 
adquiridos: 

a) Atraso até 2 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 
b) A partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 

10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução 
total ou parcial do objeto adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e ampla 
defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 
10.3. Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente, 
garantida prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes penalidades: 
10.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado; 
10.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT, por prazo de até 5 (cinco) anos. 
10.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
10.4. A licitante ou adjudicatária que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução da ARP, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com esta 
Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
10.5. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da 
fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a 
adjudicatária não tenha nenhum valor a receber desta Prefeitura, ser-lhe- á concedido o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
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esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão 
competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a 
Administração proceder à cobrança judicial da multa; 
10.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais 
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração; 
10.7. Se a adjudicatária não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da intimação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com 
esta Prefeitura, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para 
inscrição em Dívida Ativa e execução pela Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT; 
10.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da citação da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 
 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
11.1. A presente contratação vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de sua 
assinatura podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, conforme a Lei Federal nº. 
8.666/93 e legislação em vigor. 
 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1. Qualquer falta cometida pela CONTRATADA somente poderá ser justificada, desde que 
comunicada por escrito, e não considera como inadimplência contratual, se provocada por fato 
fora de seu controle, de conformidade com o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro. 
12.2. Ocorrendo motivo de força maior, a CONTRATADA notificará, de imediato e por escrito, a 
Prefeitura de Juscimeira/MT que administra o contrato, sobre a situação e suas causas. Salvo se 
a Prefeitura fornecer outras instruções por escrito, a CONTRATADA continuará cumprindo suas 
obrigações decorrentes do contrato, na medida do razoavelmente possível e procurará, por 
todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força 
maior. 

 
 
 

Juscimeira/MT., 13 de novembro de 2019. 
 
 

Antonio Carlos Da Silva Junior 
Secretário de Administração 

 


