
 

 

 

ESTADO DE SERGIPE 
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                                 RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018 - FMS 

FICHA CADASTRAL 

NOME DA EMPRESA 

NATUREZA DA INSTITUIÇÃO 

CNPJ/MF INSCRIÇÃO ESTADUAL  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CAPITAL SOCIAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

ENDEREÇO 

BAIRRO CIDADE 

CEP TEL/FAX 

RESPONSÁVEL CONTATO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO SITE 

 

Recebemos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do e-

mail ___________. 

___________________, ____ de _______________  de 2018. 

 

____________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre esta Pregoeira e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher a Ficha Cadastral de retirada ou recebimento do Edital e remeter ao 

Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Telha, Estado de Sergipe. 

A não remessa da Ficha Cadastral exime a Pregoeira e a Comissão de Licitação da 

responsabilidade de comunicação por meio de fax ou e-mail de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, 

não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL  

PREGÃO PRESENCIAL No 07/2018. 

 

 

Edital destinado EXCLUSIVAMENTE à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em 
atendimento ao disposto no artigo 48, I, da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA, inscrita no CNPJ - MF sob o nº 

11.443.189/0001-03, neste ato representado por sua Secretária Municipal de Saúde, a 

Sra. Mayra Dias Aragão Santana, portadora do RG nº. 1.379.510 SSP/SE e CPF nº 
992.204.235-53, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a modalidade PREGÃO Presencial nº 

07/2018, para aquisição de equipamentos, conforme especificações técnicas constantes 

do Anexo I deste Edital. 

 

DATA DE ABERTURA: 24 de outubro de 2018. 

HORÁRIO: 09h00min (nove horas) 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de Licitações – TELHA – SE. 

 

 

A licitação será regida na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e, 

subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecendo integralmente 

o regulamento aprovado pelo Decreto Municipal nº 28 de 2017, e, ainda, pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei complementar 

147/2017, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas 

legais. 

 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL 

EMPREGADO(S) COM MENOS DE 18 (DEZOITO) 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA 

ANEXO VI – MODELO DE ENQUADRAMENTO DECLARAÇÃO ME/EPP/MEI. 
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO. 

 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1 - Constitui-se objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, 

CONFORME Nº DE PROPOSTA 11443.189000/1177-08, de acordo com as especificações 

estabelecidas no Anexo I deste Instrumento convocatório. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DE SERGIPE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

Rua Antônio Mota, nº 50 -  Centro -  Telha - Sergipe 

CNPJ – 11.449.189/0001-03 

 

 

2. DOS ENVELOPES 

 

2.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de 

Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em 

conformidade com este Edital; 

2.2. O representante legal da licitante deverá entregar os Envelopes “Proposta de 

Preços” e “Documentos de Habilitação”, devidamente lacrados, em papel não 

transparente e separados; 

2.3. O envelope da Proposta de Preços deverá ser apresentado, contendo as seguintes 

informações: 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

EDITAL DO PREGÃO N° 07/2018 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

2.3.1 O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser apresentado, contendo as 

seguintes informações: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

ENVELOPE N.º 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EDITAL DO PREGÃO N° 07/2018 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

2.4. Não será admitido o encaminhamento de proposta via fax, postal, por meio 

eletrônico ou similar; 

2.5. Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntadas ou substituições de 

quaisquer documentos, nem a retificação de preços ou condições; 

2.6. O recebimento dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra a 

Prefeitura (Fundo Municipal de Saúde), observadas as prescrições da legislação 

específica.  

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. As despesas oriundas do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 

orçamentários consignados no Orçamento Programa de 2018 desta Prefeitura (Fundo 

Municipal de Saúde), com dotação suficiente, obedecendo à classificação abaixo: 

U.O: 21011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 1053 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA 

A SAÚDE 

44905200: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

FR: 0122001. 
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4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMEPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE 

 

4.1. PODERÁ PARTICIPAR desta licitação as Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, regularmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade constante de seus atos 

constitutivos seja compatível com o objeto do presente Certame, e que satisfaça todas as 

exigências, condições e normascontidas neste Edital e seus Anexos; 

4.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.  

4.3. Em cumprimento ao inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014, os 

ITENS DE 01 E 20 que correspondem aos itens de contratação dos quais os valores totais 

estimados inferiores a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente 

a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

4.4. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

4.4.1. A Comprovação da condição das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Micro empreendedor Individual (MEI) assim definidas, que pretendam fazer uso da prerrogativa 

constante da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar ao Pregoeiro no ato do 

credenciamento a comprovação da condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Micro empreendedor Individual (MEI), mediante Certidão expedida pela respectiva 

Junta Comercial, na forma do artigo 3° da Instrução Normativa n° 36, de 02 de março de 2017, do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI, emitida no ano vigente, ou 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme modelo do ANEXO VI, e deverá ser entregue no 

ato da entrega do credenciamento e dos envelopes de propostas e habilitação. 

4.4.2. A licitante que declarar ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e não 

comprovar tal condição na fase de credenciamento em conformidade com subitem 

4.4.1 não se beneficiará do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 

123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

4.4.3. A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME) e 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado, 

incorrerá em infração penal e estará sujeita às penas previstas no artigo 93 da Lei nº 

8.666/93, sem prejuízo da demais penalidades cíveis, criminais e administrativa 

cabíveis. 

4.5. NÃO SERÁ ADMITIDA, nesta licitação, a participação de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte enquadradas em qualquer das hipóteses a seguir elencadas: 

I – Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

II – Encontrem-se sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
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III - Tenham sido suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar 

com está Prefeitura de TELHA e/ou declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar 

com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, salvo 

as reabilitadas; 

IV - Que tenha como sócios servidores ou dirigentes de órgão ou entidade ÓRGÃO 

GERENCIADOR ou responsável pela licitação; 

V - Estejam inadimplentes com obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal 

de TELHA - Sergipe. 

4.6. A licitante deverá ter ciência de que seu representante legal não poderá, em 

hipótese alguma, representar mais de uma empresa, sob pena de verificando-se tal 

situação, ser, as empresas assim representadas, prontamente 

desclassificadas/inabilitadas, sem que lhes caiba nenhum recurso ou indenização; 

4.7. Não será permitida a participação, na licitação, de mais de uma Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou 

jurídicas; 

4.8. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Para fins de credenciamento junto a Pregoeira, a licitante deverá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo o 

mesmo pela representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-

se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

5.2. O credenciamento far-se-á: 

5.2.1. Por instrumento público ou particular de procuração, este último, com firma 

reconhecida em cartório, juntamente com cópia do contrato social e documento com foto 

do sócio administrador da empresa e de seu credenciado, com poderes expressos para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, em nome da proponente;   

5.2.2. No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa licitante que 

comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de 

eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no 

cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso, juntamente com cópia de documento com 

foto, devendo a documentação mencionada estar acompanhada de cópia ou de somente 

cópias autenticadas, na qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

5.2.3. Os documentos apresentados deverão ser entregues em original ou por processo 

de cópia legível e autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração. 
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5.3. A falta ou incorreção do documento de credenciamento não impedirá a licitante de 

entregar os envelopes da proposta e de habilitação, mas a impedirá de manifestar-se no 

certame; 

5.4. Os documentos pertinentes a esta fase do Certame, CREDENCIAMENTO, poderão ser 

conferidos com o original pela Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio. 

5.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento diferenciado 

previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  

5.6 - A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada 

mediante apresentação da seguinte documentação: 

5.6.1 – A Comprovação da condição das Microempresas (ME), Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) e Micro empreendedor Individual (MEI) assim definidas, que pretendam fazer 

uso da prerrogativa constante da Lei Complementar n° 123/06, deverão apresentar ao 

Pregoeiro no ato do credenciamento a comprovação da condição de Microempresas (ME), 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Micro empreendedor Individual (MEI), mediante 

Certidão expedida pela respectiva Junta Comercial, na forma do artigo 3° da Instrução 

Normativa n° 36, de 02 de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e 

Integração – DREI, emitida no ano vigente, ou DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, 

conforme modelo do ANEXO VI, e deverá ser entregue no ato da entrega do 

credenciamento e dos envelopes de propostas e habilitação. 

5.7 – O documento exigido no item 5.6.1 deve ser apresentado na fase de 

“CREDENCIAMENTO”.  

5.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem o 

documento solicitado no item 5.6.1 deste Edital, conforme o caso na fase de 

credenciamento, estarão abrindo mão do tratamento diferenciado lhes concedido pela Lei 

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. 

6.0. DA CONDIÇÃO DO CERTAME 

6.1. O presente CERTAME SERÁ CONDUZIDO pela Pregoeira que, assistido por sua 

Equipe de Apoio, terá, em especial, as seguintes atribuições: 

I - O credenciamento dos interessados; 

II - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de 

habilitação; 

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação 

dos proponentes; 

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do 

lance de menor preço; 

V - A adjudicação da proposta de menor preço, quando não houver recurso; 

VI - A condução dos trabalhos da equipe de apoio; 
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VII - O recebimento dos recursos; e, 

VIII - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à 

autoridade superior, visando à homologação e a contratação. 

 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. O envelope “1”, com o título “PROPOSTA DE PREÇOS”, deverá conter: 

7.1.1. A(s) Proposta(s) de Preços da(s) Licitante(s), redigida com clareza, em língua 

portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, 

emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa 

licitante ou por seu preposto, legalmente estabelecido; 

7.1.2. Os preços serão apresentados em algarismos, por extenso, cotados em moeda 

nacional e englobarão todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, 

custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro, 

instalação, etiquetagem, mão-de-obra, e quaisquer outros necessárias ao cumprimento 

do objeto desta Licitação. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 

discriminados em separado; 

7.1.3. Razão Social e CNPJ, endereço completo, telefone/fax para contato, nº da conta 

corrente, agência e respectivo Banco e, se possível, correio eletrônico (e-mail); 

7.1.4. Descrição detalhada do objeto da licitação, com as características técnicas, 

inclusive marca e modelo, onde couber, observando-se as especificações contidas no 

Anexo I - Termo de Referência; recomenda-se que o proponente não deve se limitar a 

simplesmente copiar termo de referência, quando da descrição das características, mas 

descrevê-las com detalhes. 

7.1.5. Prazo de entrega dos materiais, que não poderá ser superior a 05 (cinco) dias 

consecutivos, contados a partir da solicitação; e quando os materiais apresentarem prazo 

de validade, a mesma deverá ser de pelo menos 06 (seis) meses, contados a partir da 

data da entrega; 

7.1.6. Preços unitários e totais dos itens, em moeda corrente nacional, em algarismos e 

por extenso; 

7.1.7. Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários 

e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerão 

estes últimos; 

7.1.8. Informação de que os preços serão fixos e irreajustáveis; 

7.2. A simples participação neste certame implica: 

a) a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão; 

b) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data 

estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

Caso o referido prazo não esteja expressamente indicado na proposta, o mesmo 
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será considerado como aceito para efeito de Julgamento; 

7.3. A critério da Comissão, poderá vir a serem solicitadas amostras dos materiais 

cotados, visando dirimir dúvidas a respeito dos mesmos. 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO 

8.1.1. A Licitante deverá incluir no envelope nº “2”, com o título – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, os seguintes documentos em original (desde que esses possam ficar 

retidos e ser autuados no processo), por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial; 

8.1.2. Caso as cópias dos documentos venham acompanhadas dos originais, esses 

últimos deverão vir fora do envelope de documentação a fim de evitar transtornos e 

facilitar os trabalhos do Pregoeiro. 

8.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.2.1. Registro Comercial, no caso de empresário individual; 

8.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais e, no caso de Sociedades Anônimas, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, 

dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis 

com o objeto da licitação; 

8.2.3. 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. 

8.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

8.3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), através do respectivo 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Receita Federal; 

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

8.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, com a apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva, com efeitos de negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 03, de 02/05/2007; 

8.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão 

Negativa ou Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, 

atinente aos débitos estaduais; 
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8.3.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão 

Negativa de Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

8.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da 

apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

8.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR). 

8.4. DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

8.4.1. Declaração firmada pela Licitante, nos termos do modelo – Anexo V deste Edital, 

expressando que não possui menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

8.5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

8.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, II e §1º, I da 

Lei nº. 8.666/93). 

8.5.1.1. A comprovação de aptidão supramencionada será feita por um ou mais 

atestados ou certidões de fornecimento similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior, em nome da licitante, fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado. 

8.5.2. Prova de Licença Sanitária Municipal (Alvará de Saúde/Vigilância Sanitária), válido 

na data do Certame, emitido em nome da Licitante; caso o município sede da Licitante 

não o possua deverá apresentar a Licença Sanitária Estadual. 

 

8.5.3. Apresentação de Autorização de Funcionamento para Empresas (A.F.E) 

acompanhada da cópia do Diário Oficial da União referente à sua publicação. 

8.6. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

8.6.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. No caso do documento mencionado neste item não fixar prazo de 

validade, o mesmo será considerado 30 (trinta) dias da data de sua emissão;  

8.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017), 

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

empresa, vedada à apresentação de balancetes ou balanço provisórios, e, se encerrados 

a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, poderá ser atualizado 

seus valores por índices oficiais. 

8.6.2.1. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de balanço de abertura, conforme o caso.  
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8.6.2.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

8.6.2.2.1. Publicados em diário oficial ou jornal de grande circulação; 

8.6.2.2.2. Autenticados ou registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário; 

8.6.2.2.3. Por cópia do livro diário, inclusive dos termos de abertura e de encerramento, 

devidamente autenticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante.  

8.7. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos; 

8.8. Promovida a homologação da licitação, esta será devidamente comunicada a todos 

os licitantes, ficando os documentos das demais empresas interessadas em poder da 

Pregoeira (sob a guarda da Comissão de Licitação), pelo prazo de 15 (quinze) dias, findos 

os quais a documentação deverá ser retirada, sob pena de inutilização. 

 

9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

9.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados; 

9.2. Após a fase de credenciamento das licitantes, a Pregoeira procederá a abertura das 

Propostas de Preços, verificando, preliminarmente, a conformidade das propostas com os 

requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e seus anexos, com a conseqüente 

divulgação dos preços cotados pelas licitantes classificadas; 

9.3. Para fins de julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do 

MENOR PREÇO POR ITEM, observados os prazos máximos para a prestação dos serviços, 

as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade 

definidos neste edital e em seus anexos, bem como a compatibilidade dos preços 

propostos com os praticados no mercado; 

 

9.4. Serão qualificadas pela Pregoeira para ingresso na fase de lances a Licitante que 

apresentar a proposta de menor preço, em conformidade com o Anexo I, e as demais 

Licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento) à de menor preço. Para julgamento e classificação das propostas 

será adotado o critério de menor preço; 

9.5. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas de preços na condição definida no item 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de 3 (três), independentemente do valor. No caso de empate nos preços, serão 

admitidas todas as propostas empatadas, seja qual for o número de licitantes, ou, 

conforme o caso, por meio dos procedimentos elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste 

Edital; 

9.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso, 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 de melhor preço; 
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9.5.2. Para efeito do disposto no subitem 9.5.1 acima, ocorrendo o empate, serão 

adotados os seguintes procedimentos: 

 

9.5.2.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, mais bem classificada, poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada de menor preço, para 

determinação da contratação; 

 

9.5.2.2. Não ocorrendo a apresentação da proposta da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem 9.5.2.1 acima, serão convocadas as remanescentes 

que, porventura, se enquadrem na hipótese do subitem 9.5.1 deste Edital, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

9.5.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.5.1 

acima, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta; 

 

9.5.2.4. Na hipótese da não-ordenação das propostas nos termos previstos nos subitens 

9.5.1 a 9.5.2.3 acima, será considerado o valor apresentado pela proposta originalmente 

de menor preço; 

 

9.5.3. O disposto nos subitens 9.5.1 a 9.5.2.4 acima, somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte; 

 

9.6. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio, também, para determinação da ordem de oferta dos lances ou, conforme o caso, 

por meio dos procedimentos elencados nos subitens 9.5.1 a 9.5.3 deste Edital; 

 

9.7. A Pregoeira convidará, individualmente, as Licitantes qualificadas, na forma dos 

itens 9.3 a 9.6, a apresentar os lances verbais, a começar pela autora da proposta 

escrita de maior preço, seguido das demais, em ordem decrescente de valor; 

 

9.8. A Pregoeira poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem 

como o valor ou percentual mínimo para redução dos lances, mediante prévia 

comunicação às Licitantes e concordância destas e expressa menção na Ata da Sessão; 

 

9.9. Somente serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado; 

 

9.10. No tocante aos preços, às propostas serão verificadas quanto à exatidão das 

operações aritméticas que conduziram ao valor total do item orçado, procedendo-se às 

correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários e 

por escrito. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 

proposta; 

9.11. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o menor preço por item; 

9.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando, indagadas pelo Pregoeiro, 

todas as participantes qualificadas manifestarem desinteresse em apresentar novos 

lances, ou quando encerrado o prazo estipulado na forma do subitem 9.8; 

9.13. Caso não se realizem lances verbais, será verificada pela Pregoeira a conformidade 

entre a(s) proposta(s) escrita(s) de menor(es) preço(s) e o valor estimado para a 
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contratação, ficando vedada a aceitação de proposta(s) com valor(es) superior(es) ao(s) 

estimado(s) no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, no(s) item(ns) 

correspondente(s); 

9.14. Declarada encerrada a etapa de lances e ordenadas as propostas, a Pregoeira 

examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao objeto e 

valor(es), decidindo, motivadamente, a respeito, ficando vedada a aceitação de 

proposta(s), com valor(es) unitário(s) superior(es) a(os) estimado(s) no Termo de 

Referência – Anexo II deste Edital, no(s) item(ns) correspondente(s); 

9.15. A(s) microempresa(s) e a(s) empresa(s) de pequeno porte mais bem 

classificada(s) será(ão) convocada(s) para apresentar(em) nova(s) proposta(s), no prazo 

máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de 

acordo com o estabelecido no §3º, art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006; 

 

9.16. A Pregoeira poderá negociar com a autora da oferta de menor valor, com vistas à 

redução do preço; 

 

9.17. Sendo aceitável(is) a(s) proposta(s) final(is) classificada(s) em primeiro lugar, 

após negociação com o Pregoeiro, será(ão) aberto(s) o(s) envelope(s) contendo a 

documentação de habilitação da(s) licitante(s) que a(s) tiver(em) formulado, para 

confirmação das suas condições de habilitação, descritas no item 8 deste edital; 

 

9.18. Se a oferta não for aceitável, ou se a Licitante desatender às exigências para a 

habilitação, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes de menor preço, negociará 

com a sua autora, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 

condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 

cuja autora atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora 

do(s) lote(s) ofertado(s); 

 

9.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, 

obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das 

Licitantes presentes à sessão deste Pregão; 

9.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a 

Documentação, não caberá desclassificar as Licitantes por motivo relacionado com a 

proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

9.21. O encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada Ata de Reunião, para 

assentamento de fatos relevantes que ocorreram, que deverá ser assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos representantes legais e/ou procuradores das 

Licitantes presentes; 

9.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores 

das Licitantes deverá constar em Ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior 

sobre assuntos relacionados com a sessão respectiva que não tiverem registro na 

referida Ata; 

9.23. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

Licitante será habilitada e declarada vencedora do(s) item(s) ofertado(s); 

9.24. Serão consideradas inaceitáveis as propostas que: 
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a) ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes; 

 

b) contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação; 

 

9.25. Caso haja intenção por parte da(s) Licitante(s) de recorrer contra a decisão do 

Pregoeiro, a(s) mesma(s) aguardará(ão) o encerramento das fases de Classificação das 

Propostas e de verificação dos Documentos de Habilitação das proponentes, de acordo 

com a ordem de classificação, para que se manifeste contra a decisão do Pregoeiro; 

9.26. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todas as Licitantes inabilitadas, a 

Pregoeira poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores, para apresentação de outras propostas ou nova 

documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou inabilitação; 

9.27. Para fins de julgamento das propostas deverão ser considerados os preços 

referentes ao Anexo I deste Edital. 

10. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Ao final da sessão e declarada a Licitante vencedora pelo Pregoeiro, qualquer 

Licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, com 

registro em Ata da síntese das suas razões, desde que munida de carta de 

credenciamento ou procuração com poderes específicos para tal. As Licitantes poderão 

interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde 

logo, intimadas para apresentar contra-razões por igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.2. A falta de manifestação, imediata e motivada, da Licitante importará a decadência 

do direito ao recurso, e a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira a vencedora e 

ao encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação; 

10.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

10.4. Os recursos e as contra razões interpostos pelas Licitantes deverão ser entregues 

no setor de licitação desta Prefeitura, no prazo estabelecido no item 10.1, das 08h00min 

às 13h00min horas, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados; 

 

10.5. Interposto o recurso, a Pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo, devidamente informado, à autoridade competente; 

10.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à Licitante vencedora e 

homologará o procedimento; 

10.7. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11. DO CONTRATO 

11.1. Dos Prazos e condições para assinatura do Contrato 
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11.1.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade competente, a 

Licitante adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias, após convocação, para a 

assinatura do instrumento Contratual correspondente, conforme Anexo VI - Minuta do 

Contrato, e a retirada da respectiva Nota de Empenho. A critério da administração, este 

prazo poderá ser prorrogável, por apenas uma vez, sob pena de decair o direito à 

contratação. 

11.1.2. Se a Licitante adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não apresentar situação regular, bem como apresentar recusa à assinatura do 

contrato, no prazo fixado, decairá do direito à contratação, ficando sujeita as penalidades 

previstas no art. 7º, da Lei Federal nº 10.520/02, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo das demais cominações legais; 

11.1.3. Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará aa Pregoeiraque convocará as 

Licitantes remanescentes e, em sessão pública, procederá ao exame das demais 

propostas, bem como da habilitação de seus ofertantes, segundo a ordem da 

classificação, até que uma proposta atenda integralmente ao Edital, sendo a sua autora 

declarada vencedora e convocada para assinar o Contrato. 

11.2. Da vigência do Contrato 

11.2.1. O prazo de vigência do contrato será da data da sua assinatura até 

31/12/2018 (trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito), por se tratar de 

fornecimento, não podendo exceder ao respectivo exercício financeiro, nos termos do art. 

57 da Lei nº. 8.666/93. 

11.3. Dos acréscimos ou supressões do Contrato 

11.3.1. A critério do CONTRATANTE e em função das necessidades dos fornecimentos, a 

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato. 

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado o servidor 

___________ - CPF n° _________________, lotado na _______________ deste Órgão, 

para acompanhar e fiscalizar execução da presente Ata de Registro de Preços. 

- À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução 

do Fornecimento com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para 

garantir a qualidade desejada. 

- A ação da fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos serão efetuados até 30 dias após a apresentação das notas 

fiscais/faturas do fornecimento, objeto do Contrato. As referidas notas fiscais deverão ser 

apresentadas no protocolo desta Prefeitura, acompanhadas da seguinte documentação 

hábil à quitação: Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) contendo o atesto que os fornecimentos 

foram executados; a Certidão Negativa de Débitos – CND, expedida pelo Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS 

– CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa de Débitos Federais, 

Estaduais e Municipais, além da CNDT; 
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13.2. Na hipótese de estarem os documentos discriminados no item 13.1 com a validade 

expirada, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos, dentro do 

prazo de validade, não cabendo ao CONTRATANTE nenhuma responsabilidade sobre o 

atraso no pagamento; 

13.3. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que os pagamentos estiverem 

retidos, sem que a CONTRATADA apresente a documentação hábil para liberação dos 

seus créditos, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ficando 

assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos 

fornecimentos efetivamente prestados e atestados na forma do item 13.1. 

14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

14.1. Os preços dos fornecimentos, objeto do Contrato, permanecerão irreajustáveis 

durante a vigência contratual; 

14.2. Se durante o período contratual ocorrer acréscimo ou redução de valores no objeto 

do fornecimento a ser contratado, determinados pelo Governo Federal e em 

conformidade com a legislação pertinente, os preços do Contrato serão readequados, a 

fim de manter o seu equilíbrio econômico-financeiro, devendo a comprovação ser feita 

pela apresentação ao CONTRATANTE, por parte da CONTRADADA, da razão que autorizou 

o referido aumento/redução e utilizando-se os mesmos índices/percentuais 

utilizados/autorizados pelo Governo Federal; 

14.3. A CONTRATADA obriga-se a repassar ao CONTRATANTE todos os preços e 

vantagens, ofertados ao mercado, sempre que esses forem mais vantajosos do que os 

vigentes. 

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. O seu recebimento dar-se-á de acordo com o art 73, inciso II, alíneas “a” e “b”, da 

Lei 8.666/93, com alterações posteriores; 

15.2. O fornecimento dos Materiais, objeto desta licitação, será executado de acordo 

com as necessidades desta Prefeitura, mediante emissão de autorização para o 

abastecimento do(s) veículo(s) da mesma, diretamente no(s) posto(s) de abastecimento 

indicado(s) na proposta. 

15.3. O fornecimento, objeto do Contrato, deverá ser feito durante o prazo de vigência 

estabelecido. Findo este, as partes não poderão exigir uma da outra o exaurimento dos 

quantitativos previstos no instrumento convocatório, por meramente estimativos, 

considerando-se perfeitamente realizado o objeto contratual. Ao contrário, exaurido o 

limite quantitativo antes do encerramento do prazo contratual, a Administração poderá 

acrescer o objeto até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 65, 

§1º da Lei nº. 8.666/93. 

15.4. As quantidades indicadas no Termo de Referência Anexo I são meramente 

estimativas, podendo ser alteradas, para mais ou para menos, de acordo com as 

necessidades deste Fundo Municipal de Saúde; 

15.5. O fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na 

proposta do adjudicatário será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso; 
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Iniciada a sessão do pregão, não cabe desistência das propostas ou lances e a 

proponente que se recusar a cumprir a obrigação, bem como vier a fazê-lo fora das 

condições e especificações por ela propostas inicialmente, estará sujeita, de acordo com 

a gravidade da falta e a critério da Prefeitura, as seguintes sanções administrativas: 

16.1.1. Advertência; 

16.1.2. Multa na forma prevista no item 16.2; 

16.1.3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração; 

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

16.2. A multa a que se refere o item anterior será aplicada até o limite de 20% (vinte 

por cento) do valor da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, 

cobrar-se-á 1% (um por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o 

que não impedirá, a critério da Prefeitura, a aplicação das demais sanções a que se 

refere o item 16.1, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pela 

Prefeitura, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 

16.3. A Licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais, tudo 

proporcionalmente ao grau de culpabilidade da conduta apenada, enquanto perdurarem 

os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

16.4. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de 

ampla defesa por parte da adjudicatária, na forma da lei.  

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

17.1 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 

apresentação de documentação/proposta relativas ao presente Pregão, nem em relação 

às expectativas de contratações dela decorrentes; 

 

17.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão 

à disposição para retirada na Sala de Licitações, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TELHA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato; findo este prazo os 

mesmos serão inutilizados. 

 

17.3 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do Pregão. A petição poderá ser encaminhada administrativamente, via 

ofício, dirigida a Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública. 
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17.4 - A petição será dirigida a autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 

02 (dois) dias úteis. 

 

17.5 - Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 

das propostas. 

 

17.6 - O resultado e os demais atos passíveis de divulgação pertinentes a esta licitação 

serão divulgados nos veículos de imprensa. 

 

17.7 - O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de 

habilitação apresentada na licitação. 

17.8 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

17.9 – Com relação às questões técnicas, os licitantes poderão contatar com o Setor de 

Licitações,  para dirimir dúvidas e prestar esclarecimentos necessários quanto ao 

fornecimento bem como as demais informações pertinentes, relativamente as 

especificações. 

17.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de PROPRIÁ, Estado de Sergipe. 

17.11 - O edital completo será disponibilizado para consulta, e ainda, poderá ser 

consultado e/ou retirado no Setor de Licitações e Contratos, na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TELHA, onde a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, prestarão todos 

os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste Pregão, estando disponível para 

atendimento nos dias úteis, das 08 às 12 horas. 

 

 

TELHA, 10 de outubro de 2018. 

 

 

 

 
KARLA MARCELINA DE JESUS BRASIDA 

Pregoeira 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO:  
 

O presente pregão tem objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº DE PROPOSTA 

11443.189000/1177-08, de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo I deste Instrumento 

convocatório. 

 

2 - JUSTIFICATIVA:  

O processo destina-se aquisição de equipamentos e materiais permanentes, tendo como objetivo as 

melhorias nas instalações e ao bom atendimento das unidades básicas do município de TELHA/SE. 

3 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei nº. 10.520 

subsidiada pela Lei nº. 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123/06 alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 098/2013.  

A Pregoeira desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do 

Edital, bem como as que ofertarem preços/lances simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, superestimados ou manifestamente inexequíveis.  

 
4.0 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: 

O item cotado deverá conter as referências, incluindo as especificações descritas no objeto, para 
melhor identificação pela Pregoeira. 
 
5.0 – ENTREGA: 

A entrega dos objetos será de no máximo 05 (cinco) dias, após solicitação da secretaria requisitante. 
 

6 - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 
 
O Fundo Municipal de Saúde, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

 Notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos Materiais mediante o envio da nota de empenho, a 
ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor sendo que a nota de empenho repassada ao 
fornecedor poderá equivaler a uma ordem de fornecimento; 

 Permitir ao pessoal do fornecedor o acesso ao local da entrega do objeto, desde que observadas as normas 
de segurança; 

 Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos Materiais; 

 Efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

 Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado; 

  Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e 
tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço de cobrança, bem como, qualquer 
ocorrência relacionada com a entrega do(s) material(is). 
 

O(s) fornecedor(es), durante a vigência deste Contrato, compromete(m)-se a: 
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 Manter, durante toda a vigência deste Contrato, as exigências de habilitação ou condições determinadas no 
procedimento da licitação que deu origem ao presente Contrato, sob pena de sua rescisão e aplicação das 
penalidades ora previstas; 

 Fornecer os Materiais conforme especificação, marca e preço registrados e na forma prevista; 

 Alocar todos os recursos necessários para se obter um perfeito fornecimento, de forma plena e satisfatória, 
sem ônus adicionais de qualquer natureza à Prefeitura; 

 Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes do fornecimento, inclusive as de 
natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer à Prefeitura comprovante de quitação com os 
órgãos competentes; 

 Responsabilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de faltas por ela 
cometidas durante o fornecimento; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Prefeitura; 

 Responsabilizar-se pela obtenção de Alvarás, Licenças ou quaisquer outros Termos de Autorização que se 
façam necessários à execução do fornecimento; 

 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto firmado com a Prefeitura, sem prévia e expressa 
anuência. 

 Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem prévia a expressa anuência da Prefeitura; 

 Zelar pela padronização e qualidade do trabalho fornecido, empregando matérias primas condizentes com 
as necessidades de uso do produto e que proporcionem longa durabilidade. 
 
7- DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
Os Equipamentos e Materiais Permanente serão fornecidos pelos preços registrados constantes do Anexo I. 
- Os pagamentos serão efetuados até trinta dias após a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente 
certificada pelo setor responsável pelo recebimento do objeto. 
 - Para fazer jus ao pagamento, o Fornecedor deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança e 
a Ordem de fornecimento, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor competente da 
Prefeitura, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual e prova de regularidade perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS – CRF e CNDT. 
- Nenhum pagamento será efetuado à Fornecedor enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
- Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
- Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou indiretamente, decorram da execução deste 
Contrato, inclusive custos com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, administração, tributos, 
emolumentos e contribuições de qualquer natureza. 

 

8 – DA PLANILHA 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT MARCA/MODELO VL UNIT VL TOTAL 

1 

ARMÁRIO:  DIMENSÕES/ PRATELEIRAS 
ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA 
DE 70 A 110 CM / 04, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO, CAPACIDADE POR 
PRATELEIRA 50 KG 

UND 5 

      

2 

ESCADA COM 2 
DEGRAUS: CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

UND 5 
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3 

ARMÁRIO VITRINE:  CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 
LATERAIS DE VIDRO POSSUI, NÚMERO 
DE PORTAS 02 PORTAS 

UND 2 

      

4 

BALDE A PEDAL :  CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE 
CONFECÇÃO/CAPACIDADE 
POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L 

UND 3 

      

5 

SUPORTE DE SORO :  CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO:MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

UND 3 

      

6 

MESA DE EXAMES:  CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO: ACESSÓRIO(S) 
SUPORTE PARA PAPEL POSIÇÃO DO 
LEITO MÓVEL 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 
OXIDÁVEL 

UND 2 

      

7 

AR CONDICIONADO: CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 
9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, 
FUNÇÃO QUENTE E FRIO. 

UND 4 

      

8 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXÍVEL 

UND 2 
      

9 

ESTANTE: CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE/ 
PRATELEIRAS MIN. 100KG/ 06, 
PRATELEIRAS, REFORÇO POSSUI 

UND 1 

      

10 

ARMÁRIO VITRINE:  CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 
LATERAIS DE VIDRO POSSUI, NÚMERO 
DE PORTAS 02 PORTAS 

UND 2 

      

11 

MESA DE ESCRITÓRIO:  
CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ 
SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES 
GAVETAS 02. 

UND 1 
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12 

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) : 
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
ESPECIFICAR NÃO 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA 
EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO 
FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP 
COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL 
CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; 
POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 
GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 
(OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) 
MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) 
GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM 
DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, 
OPERANDO EM MODALIDADE DUAL 
CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE 
TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, 
BTX OU MICROBTX, CONFORME 
PADRÕES ESTABELECIDOS E 
DIVULGADOS NO SÍTIO 
WWW.FORMFACTORS.ORG, 
ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES 
EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 
(UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU 
SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE 
DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, 
COM ACIONADOR INSTALADO NO 
GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO 
INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO 
DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, 
POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT 
DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR 
MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO 
MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, 
SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL 
DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; 
UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO 
DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; 
TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS 
(COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 
BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR 
DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 
16:9); INTERFACES DE REDE 
10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 
802.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE 
COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A 
CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; 
GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO 

UND 1 
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FUNCIONAR NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL; TODOS OS 
EQUIPAMENTOS OFERTADOS 
(GABINETE, TECLADO, MOUSE E 
MONITOR) DEVEM POSSUIR 
GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES 
BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER 
O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS 
COMPONENTES DO PRODUTO 
DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, 
REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; 
GARANTIA DE 12 MESES. 

13 

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO:  
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 
INOXIDÁVEL 
APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL 
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

UNID. 6 

      

14 

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L 
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 
SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 
ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO 
E FLUXÔMETRO 

UND 3 

      

15 

CARRO MACA SIMPLES: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
 POSSUI SUPORTE DE 
SORO/COLCHONETE  
GRADES LATERAIS 

UND 2 

      

16 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM 
ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO 
VELCRO 

UND 3 

      

17 

OTOSCÓPIO SIMPLES: CARACTERÍSTICA 
FÍSICA ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO 
ILUMINAÇÃO DIRETA / HALÓGENA - 
XENON, COMPOSIÇÃO 5 A 10 
ESPECULOS REUTILIZÁVEIS 

UND 2 

      

18 

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO: NÚMERO DE CANAIS 
12, BATERIA INTERNA POSSUI 
MEMÓRIA POSSUI, TELA LCD POSSUI 
SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 
LAUDO INTERPRETATIVO POSSUI 

UND 1 
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ACESSÓRIO(S) 1 CABO DE ECG 

19 

LARINGOSCÓPIO ADULTO: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA 
ESPECIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO 5 
LÂMINAS AÇO INÓX 

UND 2 

      

20 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: 
CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO 
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

UND 2 

      

  TOTAL           
 
 
 
 

 
MAYRA DIAS ARAGÃO SANTANA 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO - PROCURAÇÃO 

 

 

 

OUTORGANTE: (nome, Cédula de Identidade, CPF/MF, endereço, razão social, etc.) 

 

OUTORGADO: (nome, Cédula de Identidade, CPF/MF e qualificação do representante) 

 

OBJETO: Representar a outorgante perante o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

NO PREGÃO PRESENCIAL Nº. __/2018. 

 

PODERES: apresentar PROPOSTA e DOCUMENTOS após o certame, prestar declaração de 

que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e 

Municipal, Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem 

como de que atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações 

técnica e econômico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, 

assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, assinar Contratos/Pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer 

documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

 

 

_______________________ , __ de _______________ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________ 

(Empresa e assinatura do responsável legal com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente 

e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 
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ANEXO III 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

A 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2018. 

 

 

 

A empresa___________________________, sediada na_______________________ 

telefone______________ fax_______________ e-mail_________________, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do PREGÃO 

PRESENCIAL nº __/2018, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que: 

 

 

a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

 

b) Que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital; e 

 

 

c) que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

 

 

 

____________ , __ de _______________ de 20__. 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente 

e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente 

habilitado(s). 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (Modelo) 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º ___/2018 – Fundo Municipal de Saúde de TELHA 

 

____________________, inscrita no CNPJ n° __________________, por intermédio de 

seu representante legal, o(a) Sr.(ª) __________, portador da Carteira de Identidade n° 

________e do CPF n° _______, DECLARA, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos 

exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº ___/2018 da Fundo 

Municipal de __________________. 

 

___________________________________ 

(local e data) 

 

_______________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal ou procurador do licitante) 

 

 

(*Observação: Esta declaração deverá ser entregue no ato do credenciamento.) 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA 

Pregão Presencial nº __/2018 

Razão Social: 

CNPJ: 

Dados Bancários: 

 

A proposta de preços deverá ser apresentada, em uma única via, elaborada em 

papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada na última folha 

e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa, em envelope opaco e 

lacrado, nos quais deverão constar as seguintes indicações: 

 

a) Fazer menção ao número deste Pregão Presencial, conter a razão social da licitante, o 

CNPJ, nº da inscrição estadual, nº da inscrição municipal, endereço completo com CEP, 

número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver, e-mail. 

 

 

b) Com o objetivo de evitar a desclassificação da Proposta, é importante que as licitantes 

preencham suas Propostas de acordo com o modelo apresentado, se assim preferir, 

descrevendo detalhadamente a especificação dos equipamentos, conforme especificações 

descritas na planilha do Anexo I. 

 

 

      

  

 

 

Valor Total da proposta Global: 

Prazo de Validade da Proposta: 

 

Assinatura 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME, EPP OU MEI 

 

Modalidade: Pregão nº 07/2018 

Tipo: Menor Preço por Item 

Objeto: XXXX, para participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
empreendedor Individual. 

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 
_________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.______________ _________, está 
enquadrada como__________________________ (ME/EPP/MEI), e cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, e está apta a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim, 
Declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da 
Lei Complementar nº 123/2006.  

 

_________________,____, de__________ de 2018. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal CPF 
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ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ____/2018 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE TELHA/SE, E A EMPRESA XXXXX.  

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELHA/SE, com sede na Rua Antonio 

Mota nº 50 – Centro – TELHA/SE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.443.189/0001-03, 

neste ato representado por sua Secretária Municipal de Saúde, a Sra. MAYRA DIAS 

ARAGÃO SANTANA, portador do CPF nº 043.635.435-74, residente e domiciliado na 

Rua João Ferreira, nº 105, Centro, na cidade de TELHA/SE, CEP. 49.910-000, doravante 

denominada CONTRATANTE e pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a 

forma de sociedade ................................., inscrita no CNPJ/MF sob n.º .................., 

com sede na ...................... na cidade de ......................., Estado de        , neste ato 

representada pelo seu Diretor adiante firmado, consoante os termos do instrumento de 

procuração pública que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, 

denominada de CONTRATADA, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o 

presente instrumento, nos termos das Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 

instituiu a modalidade Pregão e subsidiariamente a 8.666/93, a Lei Complementar 

123/2006 de 14 de dezembro de 2006, bem como as demais legislações pertinentes em 

vigor, tendo em vista o que consta do PREGÃO nº __/2018 e o respectivo Processo 

Administrativo, as cláusulas e condições a seguir descritas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Este contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME Nº 

DE PROPOSTA 11443.189000/1177-08, de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo 

I deste Instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO EDITAL 

O presente contrato vincula-se às determinações da Lei nº. 10.520, de 17 de julho 

de 2002, Decreto Municipal nº 28/2017, e subsidiariamente à Lei nº. 8.666/93 e suas 

alterações, lei complementar 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

Pelo fornecimento dos equipamentos de que trata o objeto deste contrato, a 

Contratante pagará à Contratada o valor de R$ ________( __________________). 

Compete à Contratante efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o 

estabelecido no Contrato, até 30 dias pós a emissão da Nota Fiscal, devidamente 

atestada e mediante apresentação da Prova de Regularidade para com o INSS (CND), na 

forma exigida pela Constituição Federal em seu artigo 195, parágrafo 3º, Certificado de 

Regularidade do FGTS, emitido pela CEF, e Prova de Regularidade para com as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal e apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT. 
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Havendo atraso, será procedido a título de inadimplência o pagamento de juros na 

razão de 1% (um por cento) ao mês. 

Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o respectivo 

bem ser fornecido à Secretaria Contratante sem ônus adicionais. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: 

O presente Contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato até 31 de 

Dezembro de 2018.  

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa prevista na cláusula terceira correrá por conta das seguintes dotações 

orçamentárias, constantes do orçamento para o exercício financeiro de 2018: 

U.O: 21011 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 1053 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA 

A SAÚDE 

44905200: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

FR: 0122001. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DENÚNCIA E RESCISÃO 

O presente Contrato será rescindido: 

 a) ordinariamente, por sua completa execução; 

 b) excepcionalmente, por qualquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº. 

8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução 

total ou parcial do Contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de 

indenização, sujeitando-se às conseqüências contratuais e legais, reconhecidos os 

direitos da Administração. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato poderá ser denunciado por acordo entre 

as Partes, mediante notificação expressa e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Administração poderá aplicar à 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, a 

seguinte penalidade: 

 

Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 

Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, devendo, também, ser descredenciado, pelo mesmo prazo 

estabelecido anteriormente, do respectivo sistema de cadastramento de fornecedor, a 

pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei 

Federal n.º 10.520, de 17/07/2002. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa será aplicada até o limite de 1/3 (um terço) do valor 

da adjudicação e, no caso de atraso não justificado devidamente, cobrar-se-á 1% (um 

por cento) por dia, sobre o valor da respectiva Nota de Empenho, o que não impedirá, a 

critério da Administração municipal, a aplicação das demais sanções a que se refere esta 

Cláusula, podendo a multa ser descontada dos pagamentos devidos pela administração, 

ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O licitante que ensejar o retardamento da execução do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA - FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca de PROPRIÁ/SE, para conhecer e decidir quanto aos 

litígios que possam decorrer da execução deste contrato. 

 

E por estarem as partes justas e acordes, firmam este instrumento em 03 (três) 

vias, para um só efeito legal, juntamente com 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas, 

maiores, idôneas e capazes, sendo uma via para o CONTRATADO, uma para o 

CONTRATANTE e uma para o GESTOR DE CONTRATOS. 

 

 

TELHA/SE, __ de ________________ de 2018. 

 

 

CONTRATANTE: 

 

Secretária Municipal de Saúde 

 

CONTRATADA: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx 

 

TESTEMUNHAS: 

 

CPF Nº _________________________ 

 

CPF Nº _________________________ 

 

 

 

 


