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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL 
 

01.00 - PREÂMBULO 
 
PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº. 001/2020 
PREGÃO PRESENCIAL FMS SRP N°. 001/2020 (LICITAÇÃO COM COTA EXCLUSIVA PARA ME, 
EPP E MEI) 
  

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, por meio da sua Gestora, no exercício das atribuições e 
nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, e ainda na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 
posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que às 13h30min do dia 22 de janeiro 
de 2020, na sala de licitação, situada à Rua Cel José Belarmino, nº 24, Centro, Cortês/PE, perante o 
Pregoeiro, serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes, referente a proposta de preços e aos 
documentos de habilitação, a partir da referida data e horário, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
do tipo “menor preço”julgamento por ITEM, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos.  
 
OBSERVAÇÕES:  

� Na hipótese de não haver expediente na data acima fixada, ficará a sessão adiada 
para o primeiro dia útil subseqüente no mesmo local e hora, salvo disposição em 
contrário. 

� A sessão poderá ser suspensa para continuação posterior da fase de lances, caso 
não se alcance esta etapa para todos os itens.  

� Esta licitação está reservada exclusivamente à participação de 
microempresa, empresa de pequeno porte e empresário individual de 
responsabilidade limitada, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei 
Complementar nº 123/2006, conforme redação dada pela Lei Complementar 
nº 147/2014. 

 
02.00 - OBJETO 

 
02.01 - Constitui objeto do presente Pregão objetivando a contratação de empresas 

especializadas no fornecimento de EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE conforme proposta 
de Emenda Parlamentar de Nº 10373.148000/1170-04 do Ministério da Saúde para equipar o 
Hospital Geral Senador Antonio Farias, conforme Termo de Referência constante no Anexo I deste 
Edital. 

 
02.02 - O objeto desta licitação deverá ser entregue na sua totalidade pela(s) licitante(s) 

vencedora(s), por sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Órgão Contratante, no 
seguinte endereço: 

 
02.02.01 – Hospital Geral Senador Antonio Farias, localizado na PE 85, KM 27, Centro, 
Cortês-PE, devendo a entrega ser realizada entre 08:00 e 12:00, de segunda-feira a 
sexta-feira, na pessoa do Diretor Geral Sr. José Urbano Dias Júnior. 

 
03.00 - PRAZOS 

 
03.01 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contado a partir da data da sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame 
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licitatório, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo até sua 
ulterior decisão. 

 
 03.02. – O prazo de vigência do(s) Contrato(s) oriundo(s) deste seguirá o que dispõe o art. 57 da 
Lei 8.666/93. 

 
03.03 – A(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar(em) o(s) 

instrumento(s)de Contrato(s), o que deverá(ão) fazê-lo no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, contado a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito à contratação, 
nos termos do Art. 64 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

 
03.04 - O prazo para entrega do objeto licitado será de até 15 (quinze) dias corridos contado a 

partir da data emissão da Ordem de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
03.04.01 – A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) material(is) que vier(em) a ser 
rejeitado(s) por não atender(em) à(s) especificação(ões) anexa(s) a este Edital, sem que 
isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções 
previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) material(is) será de 
03 (três) dias corridos, a partir do recebimento da solicitação de troca. 

 
04.00 - RECURSOS FINANCEIROS 

  
04.01 -  Os recursos alocados para a realização do objeto da presente licitação são oriundos da 

Emenda Parlamentar, do Termo de Compromisso e das seguintes dotações orçamentárias:  
 

Órgão: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 

Unidade: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 

Função: 10 - SAÚDE 

Dotação: 10.122.0021.1061.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E VEICULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE  

Elemento: 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE  

 
05.00 - COMPONENTES DESTE EDITAL 

 
05.01 - Constituem anexos deste Edital e dele fazem parte integrante: 
 

05.01.01 - Termo de Referência (Anexo I); 
 
05.01.02 - Modelo da Proposta de Preços (Anexo II); 
 
05.01.03 - Modelo de Credenciamento (Anexo III); 
 
05.01.04 - Modelo de Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais(Anexo IV); 
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05.01.05 - Modelo de Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação 
(Anexo V); 
 
05.01.06 - Modelo de Declaração de Mão-de-Obra de Menor (Anexo VI);  
 
05.01.07 - Minuta do Contrato a ser firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de 
Cortêse a(s) licitante(s) vencedora(s)(Anexo VII). 

 
06.00 - PARTICIPAÇÃO  

 
06.01 - Este procedimento será realizado com a participação exclusiva de microempresas, 

empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, em observância ao art. 5º do 
Decreto Estadual nº 38.493, de 06/08/2012, bem como o disposto nos arts. 47 e 48, inc. I da Lei 
Complementar nº 123/2006,com a redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014, que 
detenham atividade pertinente e compatível com o objeto a ser contratado. 

 
06.02 – Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006, as pessoas jurídicas que se enquadrarem em qualquer das exclusões 
estabelecidas nos incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

06.03 - Não poderão participar deste Pregão: 
 

06.03.01 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Município de Cortês; 

 
06.03.02 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
06.03.03 - Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993. 
 
06.03.04 - Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não como OS 
(Organizações Sociais) ou OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público), conforme Acórdão do Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e 
outras entidades que, em função de sua natureza jurídica, não podem executar o objeto 
da presente licitação. 
 

06.04 - Os envelopes da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação devem conter, 
além do nome ou timbre da licitante, os seguintes sobrescritos em suas partes exteriores: 
 

A) “PROPOSTA DE PREÇOS DA (nome da empresa)” 
Envelope nº 01 – PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2020 
 
B) “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA (nome da empresa)” 
Envelope n° 02 – PREGÃO PRESENCIAL FMS Nº 001/2020 
 

07.00 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 
07.01 – Em se tratando de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedores Individuais - MEI, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
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2006, e alterações posteriores, e para que possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida  
Lei, é necessário, no ato da entrega dos envelopes lacrados, apresentar declaração, conforme Anexo IV 
deste Edital, esta deverá estar fora dos mesmos. 

 
07. 02 - Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 de 14 

de dezembro de 2006 e alterações posteriores, a participação das Microempresas – ME, Empresas de 
Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais - MEI, terão tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, especialmente no que se refere à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos 
Poderes Públicos, observados as seguintes regras: 

 
07.02.01 - As Microempresa, Empresa de Pequeno Portee Microempreendedores 
Individuais, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
07.02.02 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
07.02.03 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do art. 43 da 
Lei Complementar n.º 123/06 e alterações posteriores, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, para a assinatura de Contrato, ou revogar a licitação. 
 
07.02.04 - O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do art. 43, 
não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação 
técnica e à qualificação econômica – financeira. 
 
07.02.05 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos § 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e 
alterações posteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

08.00 - CREDENCIAMENTO 
  

08.01 - A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Pregoeira, no dia, hora e 
local referidos no preâmbulo deste Edital, munida obrigatoriamente, com os seguintes documentos:  

 
08.01.01 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de 
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
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08.01.02 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou 
particular, o qual poderá ser utilizado o modelo de Termo de Credenciamento constante 
no Anexo III deste Edital, do qual constem poderes específicos para firmar declaração 
de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. A procuração deve vir acompanhada do correspondente 
documento, dentre os indicados no subitem 08.01.01 deste Edital, que comprove os 
poderes do outorgante para o outorgado. 
 

08.02 - Os documentos referidos nos subitens 08.01.01 e 08.01.02 devem ser entregues em 
separado dos envelopes de nº 01 e 02. 

 
08.03 - O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto. 
 
08.04 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 
08.05 - Em se tratando de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedores Individuais - MEI, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e alterações posteriores, e para que possa gozar dos benefícios previstos no 
capítulo V da referida Lei, é necessário, no momento do Credenciamento, acrescentar declaração, 
conforme Anexo IV deste Edital. 

 
08.06 - A condição de Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e 

Microempreendedores Individuais (MEI), para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar 123/2006 (arts. 42 a 49), deverá ser comprovada mediante: 
 

I – empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal,http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 
b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006. 
 

II – empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando ter 
receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/2006; 
b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 
c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ; 
d) Cópia do contrato social e suas alterações; 
e) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da LC 123/2006. 

 
08.07 - Os documentos relacionados no subitem 08.06 poderão ser substituídos pela certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do Departamento 
de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro, Pequena Empresa e 
Microempreendedor, vinculada à Presidência da República. 

 
08.08 - As empresas interessadas em participar do certame que não apresentarem nenhum dos 

documentos referidos no subitem 08.01 deste Edital, não poderão ofertar lances, manifestar intenção de 
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interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame, sendo considerada como única 
oferta dessas empresas a contida nos respectivos envelopes de nº 01. 

 
08.09 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, 

ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação 
em órgão de imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 

 
08.09.01 - Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos 
referentes ao credenciamento pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio, a 
partir dos originais, até um dia antes da sessão pública de abertura do Pregão, devendo 
aqueles que optarem por autenticar a documentação referente ao credenciamento no dia 
do certame, apresentar as cópias e os originais, ficando estes retidos, o tempo 
necessário para que a comissão proceda a autenticação. 
 

09.00 - DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
09.01 - A licitante deverá apresentar Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, devendo ser lavrada, preferencialmente, em papel timbrado da licitante, podendo utilizar 
como modelo o estabelecido no Anexo V deste Edital. A referida Declaração deverá ser apresentada 
fora dos envelopes de “Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação”.  

 
09.02 - As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedores Individuais - MEI deverão fazer constar na Declaração prevista no subitem 
anterior, a restrição da documentação exigida no subitem 13.04 (Regularidade Fiscal e 
Trabalhista), se houver. 

 
10.00 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 
  

10.01 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em participar do 
certame. 
 
 10.02 - Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será aceito, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 
proposta apresentada ou à documentação. 
 

10.03 - Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se perante o 
Pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os 
demais atos relativos a este Pregão. 
 

10.03.01 - Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante 
legal da licitante devidamente credenciado. 
 

 10.04 - No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes “Proposta de Preços” e 
“Documentação de Habilitação”, em separado, procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes 
“Proposta de Preços” e aos seguintes procedimentos: 
 

10.04.01 - Rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com 
o objeto e exigências deste Edital; 
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10.04.02 - Seleção da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de menor 
preço; ou    
 
10.04.03 - Seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam 
os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de 
preços nas condições definidas no subitem anterior; 
 
10.04.04 - Colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os 
representantes legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances 
verbais; 
 
10.04.05 - Início da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de modo sucessivo, em valores distintos e decrescentes; 
 
10.04.06 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para 
definição da seqüência de lances, com a participação de todas as licitantes;  
 
10.04.07 - Uma vez iniciada a abertura do envelope “Proposta de Preços”, não serão 
permitidas quaisquer retificações na proposta escrita.  

 
 10.05 - Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro 
convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a 
partir da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços 
ofertados. 

 
10.05.01 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de 
participação da fase de lances verbais. 
 
10.05.02 - Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 

 10.06 - A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas.  

 
10.07 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes dessa 

etapa declinarem da formulação de lances. 
 
10.08 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas das licitantes que 

efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
10.09 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço.  
 
10.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço por ITEM, será aberto o envelope 

contendo os documentos de habilitação de seu autor, de acordo com o previsto no subitem 12.07 deste 
Edital.  
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10.11 - A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação de Habilitação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.    

 
10.12 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentação de Habilitação” em um único momento, em face do exame da proposta/documentação 
com os requisitos do Edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem 
dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a 
continuação dar-se-á em uma nova sessão com ciência e anuência de todos os presentes interessados 
na contratação. 

 
10.12.01 - Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes, 
ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até nova reunião oportunamente 
marcada para prosseguimento dos trabalhos.  
 

10.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação a respeito deverá 
ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

 
10.14 - 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.  

 
10.15 - Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes “Documentação de 

Habilitação”, não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em 
razão de fatos supervenientes ou só conhecido após o julgamento. 

 
10.16 - É facultada à Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/documentação. 

 
10.16.01 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
 

10.17 - A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
 
10.17.01 - Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, 
devidamente registrada em Ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou  
 
10.17.02 - Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado 
conhecimento do seu resultado. 
 

10.18 - A abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” será 
realizada sempre em sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a Ata circunstanciada da reunião, 
que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos 
representantes das licitantes presentes. 

 
10.19 - Da Ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados 

das licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das propostas e dos 
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documentos de habilitação, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros 
porventura ocorridos. 

 
10.20 - Após concluída a licitação e assinado o pertinente Contrato, os envelopes não abertos 

contendo a documentação das demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição das 
licitantes, pelo período de 10 (dez) dias úteis, após o que serão destruídos. 

 
11.00 - PROPOSTA DE PREÇOS - Envelope nº 01 
  

11.01 - A(s) proposta(s) de preços deverá(ão) ser redigida(s) no idioma português, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, datilografada(s) ou impressa(s) em papel timbrado da licitante, 
preferencialmente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, por qualquer processo eletromecânico ou 
eletrônico, rubricada(s) em todas as folhas, devendo a última ser datada e assinada pelo(s) 
representante(s) legal(ais) da licitante ou procurador detentor de instrumento de mandato que lhe confira 
poderes para tal, contendo indicações dos respectivos preços unitários e preço total para cada ITEM e 
ainda: 

  
11.01.01 - O prazo de validade da proposta, conforme subitem 03.01 deste Edital; 

 
11.01.02 - O prazo de entrega do objeto licitado, conforme subitem 03.04 deste Edital; 
 
11.01.03 - O número deste Pregão, razão social da licitante, CNPJ, endereço, número 
para contato do telefone e do e-mail da licitante; 
 
11.01.04 - Indicação da(s) especificação(ões), unidade(s) e quantidade(s) do objeto 
licitado que deverá ser rigorosamente idêntica às constantes do Anexo I, devendo ainda, 
indicar a marca e modelo e apresentar catálogos, registros e certificados, conforme 
consta no Termo de Referência. 
 

11.02 - Os preços constantes na proposta devem conter até duas casas decimais após a vírgula.  
 
11.03 - Devem estar inclusos nos preços ofertados todas as despesas diretas e indiretas, 

inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer 
outros custos e despesas que incidam sobre o fornecimento do objeto.  

 
11.04 - Os preços são fixos e irreajustáveis. 

 
11.05 - Em caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre os 

primeiros, corrigindo-se os valores finais.  
 

11.06 -Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, no mínimo 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Fundo 
Municipal de Saúde de Cortês,este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por 
igual prazo. 

 
11.07 - Erro de natureza formal ou material, assim considerados as falhas presentes na proposta 

de preços que não impeçam a caracterização da oferta apresentada pela licitante e sua adequação ao 
objeto desta licitação, não ensejarão a desclassificação. 
 
12.00 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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12.01 - A(s) proposta(s) de preços será(ão) julgada(s) e classificada(s) obedecendo ao critério de 

“menor preço” ofertado por ITEM. 
 
12.02 - Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 

conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser 
classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, aquelas que atenderem 
plenamente a esses requisitos.  

 
12.03 - Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências 

contidas neste Edital, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em 
relação ao menor preço por item ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.  

 
12.04 - A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço unitário.  
 
12.05 - Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério 

definido na condição anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

 
12.06 - Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a 

classificação final dar-se-á pela ordem crescente dos preços. 
 
12.07 - Aceita a proposta de menor preço por ITEM será aberto o envelope “Documentação de 

Habilitação”, contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições habilitatórias. 

 
12.08 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 

menor preço por ITEM, no sentido de que seja obtido melhor preço: 
 

12.08.01 - Se não houver lances verbais e o menor preço por ITEM estiver em 
desacordo com o estimado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês para o 
fornecimento; 
 
12.08.02 - Mesmo após encerrada a etapa competitiva, ordenadas e examinadas as 
ofertas, quanto ao objeto e valor ofertados, verificar a aceitabilidade da proposta 
classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço por ITEM; 
 
12.08.03 - Se não for aceita a proposta escrita de menor preço por ITEM; 
 
12.08.04 - Se a licitante detentora do menor preço por ITEM desatender às exigências 
habilitatórias. 
 
12.08.05 - Na ocorrência das situações previstas nos subitens 12.08.03 e 12.08.04 deste 
Edital, será examinada a oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação 
da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda às condições deste Edital; 
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12.08.06 - Na hipótese do subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 
com a licitante para que seja obtido o melhor preço. 
 

12.09 - Verificado que a proposta de menor preço por ITEM atende às exigências fixadas neste 
Edital, quanto à proposta de preços e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora. 

 
12.10 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado 

sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas. 
 
13.00 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - Envelope n° 02 

 
Para fins de habilitação a este Pregão, deverão as licitantes interessadas apresentar os 

seguintes documentos: 
 

13.01 - Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 
 
13.01.01 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
13.01.02 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 
eventuais alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e/ou a alteração social 
consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
 
13.01.03 - Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades 
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e 
 
13.01.04 - Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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. 
 

13.02 - Documentação relativa à Qualificação Técnica:  
 
13.02.01 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
declarando ter a empresa licitante fornecido produtos compatível e pertinente com o 
objeto deste Edital, devendo conter, além do nome do atestante, seu endereço e 
telefone, ou qualquer outra forma de que a Secretaria Municipal de Saúde possa valer-
se para manter contato com a empresa declarante. 
 

13.03 - Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
 

13.03.01 - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
  

13.03.01.01 – Anexar também a Certidão Negativa de Falência referente aos 
processos distribuídos pelo PJe (Processos Judiciais eletrônicos), quando 
explicitamente excluídos na Certidão de Falência exigida no subitem 13.03.01. 

 
13.04 - Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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13.04.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
 
13.04.02 - Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, mediante a 
apresentação da Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, a 
qual engloba também os Tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social, 
sendo que essa pode ser retirada através do site: www.receita.fazenda.gov.br;  
 
13.04.03 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
 
13.04.04 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
(FGTS), através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
13.04.05 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

13.05 - Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do Art. 7º da C.F.: 
 

13.05.01 - Declaração da licitante de que 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 1988 (Lei nº 9.854/99).  
 

13.06 - Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em uma única via. 
 

13.07 - Todos os documentos exigidos no item 13.00 deverão constar no envelope de 
habilitação. 

 
13.08 - Os documentos exigidos para habilitação, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, 

deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por 
Tabelião de Notas ou por publicação em órgão de imprensa oficial. Será facultada a possibilidade de 
autenticação de cópias de documentos pelo Pregoeiro ou pelo membro da Equipe de Apoio, a partir dos 
originais, até um dia antes da sessão pública de abertura do Pregão, devendo aqueles que optarem por 
autenticar a documentação no dia do certame, colocar dentro do envelope de Habilitação as cópias e os 
originais, ficando estes retidos, o tempo necessário para que a comissão proceda a autenticação. 

 
13.08.01 - Em se tratando de documentos obtidos pela licitante via internet, os mesmos 
poderão ser apresentados em cópias, considerando que suas autenticidades ficarão 
condicionadas à verificação (consulta pelo Pregoeiro junto à Internet) 

 
13.09 - Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da 

respectiva emissão, a certidão/documento que não apresentar prazo de validade, exceto se houver 
previsão de prazo diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, 
devendo a licitante apresentar juntamente com a certidão/documento cópia da referida legislação ou 
dispositivo. 
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 13.10 - A falta de veracidade de quaisquer das informações prestadas pela licitante implicará no 
indeferimento de sua habilitação, independente das sanções cabíveis. 
 

13.11 - Os documentos exigidos nos subitens 13.01 a 13.05 deste Edital deverão, quando for o 
caso, serem apresentados datilografados ou impressos por qualquer processo eletromecânico, eletrônico 
ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras ou 
emendas, devidamente datados e assinados, quando necessário, em conformidade com o subitem 13.08 
deste Edital. 

 
13.12 - A documentação para Habilitação (item 13.00 deste Edital) deverá ser apresentada, 

preferencialmente, autuada, numerada e na ordem indicada por este Edital. 
 

13.13 - Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste Edital. 
 
14.00 - RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
14.01 - Declarada a(s) vencedora(s), a licitante que desejar recorrer deverá manifestar imediata 

e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das 
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em 
igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo da Recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

 
14.02 - A falta de manifestação imediata e motivada da(s) licitante(s) na sessão importará a 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à(s) vencedora(s) 
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

 
14.03 - Interposto o recurso de forma regular, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 

encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
14.04 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
 
14.05 - Decididos os recursos porventura interpostos contra ato do Pregoeiro, e constatada a 

regularidade do ato praticado, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) 
vencedora(s) e homologará o procedimento. 
 
15.00 -DO INSTRUMENTO DE CONTRATO 
 

15.01 - Este Edital e seus anexos farão partes integrantes do(s) Contrato(s) a ser(em) firmado(s) 
entre o Fundo Municipal de Saúde de Cortês e a(s) licitante(s) vencedora(s), no qual ficará estabelecido 
que o foro da Cidade de Cortês/PE será o único competente para dirimir todas e quaisquer dúvidas 
oriundas da interpretação dos termos contidos no instrumento de Contrato. 

 
15.02 - A(s) licitante(s) que ofertar(em) o menor valor será(ão) convocada(s) para assinar(em) o 

respectivo instrumento de acordo com a minuta do(s) contrato(s constante do Anexo VII, no prazo 
definido deste Edital. 
 
 15.03 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não assinar(em) os Contrato(s) que dela 
originar(em) ou não aceitar e/ou não retirar o instrumento equivalente no prazo referido no subitem 03.03 
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deste Edital ou, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta desatender as 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo 
a respectiva licitante declarada vencedora; podendo ainda, o Pregoeiro negociar diretamente com a 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
 
18.00-DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA DO(S) CONTRATO(S)  
 

18.01 - A Gestão do(s) Contrato(s) ficará sob a responsabilidade da Secretária Municipal de 
Saúde, a Sra. Maria da Conceição da Silva 

 
18.02 - A fiscalização do(s) Contrato(s) que dela originar(em) ficará sob a responsabilidade 

do Diretor Geral, Sr. José Urbano Dias Júnior. 
 

18.03 - Não obstante a empresa detentora/contratada ser a única e exclusiva responsável por 
toda execução contratual, ao Órgão Contratante é reservado o direito de, sem qualquer forma de 
restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente 
ou por prepostos designados. 

 
18.04 - Caberá ao fiscal do(s) Contrato(s) que dela originar(em): 

 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do 
fornecimento;  
 
b) Conhecer plenamente os termos registrados/contratuais sob sua fiscalização, 
principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus 
anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto do Órgão Contratante 
quanto da Detentora/Contratada; 
 
c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Detentora/Contratada com a finalidade de 
definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de 
controle, fiscalização e acompanhamento do Contrato; 
 
d) Exigir da Detentora/Contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais 
assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos 
anexos; 
 
e) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 
qualquer, que possa comprometer a aderência registrada/contratual e seu efetivo 
resultado;  
 
f) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se 
encontra especificado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e respectivo 
Contrato, assim como observar, para o correto recebimento; 
 
g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Detentora/Contratada; 
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h) Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade, após os contatos prévios com a Contratada; 
 
i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 

18.05 - Caberá à gestora do(s) Contrato(s) que dela originar(em):  
 

a) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades 
cabíveis, garantindo a defesa prévia à Detentora/Contratada;  
 
b) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;  
 
c) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas registradas/contratuais;  
 
d) Analisar os relatórios e documentos enviados pelo fiscal do Contrato;  
 
e) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelo fiscal do Contrato;  
 
f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Detentora/Contratada, mediante a 
observância das exigências registradas/contratuais e legais;  
 
g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor da 
contrato não seja ultrapassado;  
 
h) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas 
registradas/contratuais. 

 
19.00 - RECEBIMENTO DO OBJETO 
  

19.01 - O objeto desta licitação será recebido: 
 
19.01.01 - Provisoriamente, pelo fiscal do contrato descrito no subitem 18.02, para efeito 
de posterior verificação de conformidade do material com as especificações exigidas no 
Anexo I deste Edital; 
 
19.01.02 - Definitivamente, pelo fiscal do contrato descrito no subitem 18.02, após a 
conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da 
conformidade do material entregue, de acordo com a proposta apresentada. 
 

19.02 - Todos os itens deverão ser entregues em perfeito estado e em plena condições de uso. 
 
20.00 - PAGAMENTO DAS FATURAS 
  

20.01 – O Fundo Municipal de Saúde de Cortês efetuará o pagamento das notas fiscais 
referentes ao fornecimento do objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data 
de entrada das mesmas no protocolo do Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Cortês, 
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localizada na Rua Cel José Belarmino, nº. 48, Centro, Cortês/PE, devendo ser apresentadas 
devidamente atestadas e corretamente preenchidas, sem rasuras. 

  
20.02 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

Contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 
 

20.03 - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).  
 
21.00 - PENALIDADES 
  

21.01 - O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do 
contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis 
Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

 
21.02 - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 

sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 
 

21.02.01 - Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por 
cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por 
cento) do valor do material; 
 
21.02.02 - Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o 
vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; 
 
21.02.03 - Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da 
data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por 
dia decorrido; 
 
21.02.04 - Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se 
como recusa a substituição do material não efetivada nos cinco dias que se seguirem à 
data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; 
 
21.02.05 - Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não 
abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada 
evento. 
 

21.03 - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de 
perdas e danos cabíveis. 
 

21.04 - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  
 

21.05 - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 
cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 
Edital.  
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21.06 - Ficará sujeito a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo 

das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 
prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 
conformidade com as hipóteses a seguir: 
 
  21.06.01 - Não celebrar o Contrato; 
  

21.06.02 - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de 
documentação legítima exigida para o certame; 
 

 21.06.03 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
  
 21.06.04 - Não mantiver a proposta; 
 
 21.06.05 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
 
 21.06.06 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
22.00 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

22.01 - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 
22.02 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contados da data do recebimento da petição. 
 

22.03 - Quando acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a 
realização deste Pregão. 

 
22.04 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o Fundo Municipal de 

Saúde de Cortês a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a 
abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação”, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
22.05 - A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser 

comunicada à Pregoeira, logo após ter sido protocolizada na Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas ou então pode ser enviada através do e-mail:cplcort@gmail.com. 

 
22.06 - A(s) licitante(s) vencedora(s) poderá(ão) adequar sua(s) proposta(s) ao seu último 

lance ou negociação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data em que foi(ram) 
declarada(s) vencedora(s), assinando o Mapa de Lances anexo a Ata.A não apresentação ensejará 
aplicação das penalidades legalmente previstas. 

 
22.07 – A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão), durante a execução contratual, manter as 

condições de habilitação apresentada na licitação. 
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22.08 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% do objeto licitado, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, devendo 
este limite de percentual ser respeitado individualmente para cada item licitado e contratado. 

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

administrativa, será competente o foro da Comarca de Cortês/PE. 
 

22.10 - Os casos omissos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro dentro dos limites de 
suas atribuições. 

 
22.11 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 
interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
22.12 - A presente licitação, a juízo do Fundo Municipal de Saúde de Cortês, poderá ser 

revogada por interesse público ou anulada por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, 
assegurado às interessadas ampla defesa. 

 
22.13 - O Edital completo será disponibilizado para ser consultado e/ou retirado na sala da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, no horário das 
08:00 às 12:00 horas. Para a retirada do Edital na Comissão, a interessada deverá apresentar CD-ROM 
ou DVD, a fim de que seja procedida sua gravação.  

 
 

Cortês/PE, 06 de Janeiro de 2020. 

 
Célio Roberto da Silva 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 – OBJETO 
 
1.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos a 
serem observados na contratação de empresas especializadas no fornecimento de 
EQUIPAMENTOS / MATERIAL PERMANENTE, para equipar o Hospital Geral Senador Antonio 
Farias, conforme especificados no apêndice deste termo de referência. 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
 
2.1 – A licitação para o objeto pretendido justifica-se pela necessidade de disponibilizar aos 
profissionais de Saúde os equipamentos necessários para um atendimento de excelência. 
 
2.2 – A elaboração do presente Termo de Referência considerou para fins de quantificação e 
especificação, os dados repassados pela Secretária de saúde. 
 
3 – DOS QUANTITATIVOS E DAS DESCRIÇÕES 
 
3.1 – Os itens a serem adquiridas, as formas de apresentação e as quantidades estimadas 
estão especificados no apêndice deste termo de referência.  
 
4 – DO VALOR ESTIMADO 
 
4.1 - O valor estimado para a aquisição do material é de R$ 249.980,00 (Duzentos e quarenta 
e nove mil e novecentos e oitenta reais). 
 
5 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
 
5.1 – Os produtos objeto deste Termo de Referência serão fornecidos em até 15 (quinze) dias 
corridos, a contar da data da expedição das Ordens de Fornecimentos emitidas pelo Setor de 
Compras da Secretaria de Saúde de Cortês, que serão enviadas por meio eletrônico ou 
Correio; 
 
5.2 – O local de entrega dos produtos é Hospital Geral Senador Antonio Farias, localizado na 
PE 85, KM 27, Centro, Cortês-PE, devendo a entrega ser realizada entre 08:00 e 12:00, de 
segunda-feira a sexta-feira. 
 
5.3 - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto desta 
contratação será realizado da seguinte forma: 
 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO - O recebimento provisório dos produtos no Hospital Geral 
Senador Antonio Farias será feito mediante confronto das cópias das Ordens de Fornecimento 
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com as Notas Fiscais, tendo em vista que, eventualmente, não será possível a conferência das 
especificações no momento do descarrego; 
 
RECEBIMENTO DEFINITIVO - O recebimento definitivo dos produtos será feito em até 07 
(sete) dias corridos da data do recebimento provisório, mediante conferência dos 
quantitativos e das especificações, de acordo com este Termo de Referência, o Edital, e o 
Contrato; 
 
5.3.1 - O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele 
relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as 
seguintes condições: 
 
� Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a Especificação 
Técnica; 
� Quantidades em conformidade com o estabelecido na Nota de Empenho; 
� Entregar no prazo, local e horários previsto neste Termo de Referência. 
 
5.3.2 - O recebimento definitivo dar-se-á: 
 
� Após verificação física que constate a integridade do produto; 
� Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações constantes no 
Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
� O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de até 07 (sete) dias corridos, a 
contar do recebimento provisório. 
 
5.3.3 - Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento 
Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado, o qual poderá ser substituído pela 
atestação no verso da nota fiscal, efetuada por representante, considerando o valor da 
compra, de acordo com previsão legal. 
 
5.4 - No caso de consideradas insatisfatórias as condições do material recebido 
provisoriamente, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, 
devendo o produto ser recolhido e substituído. 
 
5.5 - Após a notificação à CONTRATADA, o prazo decorrido até então será desconsiderado, 
iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 
 
5.6 - O fornecedor terá prazo de 03 (três) dias corridos para providenciar a substituição do 
material, a partir da comunicação oficial feita pela Coordenação. 
 
5.7 - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em 
atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas no edital. 
 
6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.1 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter 
a empresa licitante fornecido produtos compatível e pertinente com o objeto deste Edital, 
devendo conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra 
forma de que a Secretaria Municipal de Saúde possa valer-se para manter contato com a 
empresa declarante. 
 
7- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1 - Realizar os fornecimentos em conformidade com o Contrato; 
 
7.2 - Responder pelos danos e/ou prejuízos causados a Secretaria Municipal de Saúde de 
Cortês ou a terceiros, por ocorrência de problemas em virtude da execução do Contrato, salvo 
na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da legislação vigente; 
 
7.3 - Acatar e facilitar a ação da fiscalização do Município, cumprindo as exigências da mesma; 
 
7.5 - Responsabilizar-se pelo transporte dos produtos, de seu estabelecimento até o local 
determinado pelo Município, bem como pelo seu descarregamento; 
 
7.6 - Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
contratuais, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições 
ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o 
objeto deste Termo de Referência, bem como apresentar os respectivos comprovantes, 
quando solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde; 
 
7.7 - Substituir, imediatamente, os produtos, quando exigidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
7.8 - Comunicar à Secretaria, a qualquer tempo, toda anormalidade que possa prejudicar a 
execução do Contrato, prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a devida 
correção; 
 
7.9 - Não transferir a outrem, o objeto do Contrato; 
 
7.10 - Além de outros documentos que possam ser exigidos em Edital e/ou Contrato, os 
fornecedores dos produtos também deverão apresentar Declaração de que o produto 
fornecido será substituído, sem ônus para a Secretaria Municipal de Saúde, caso o mesmo não 
esteja de acordo com exigências deste Termo, do Edital ou do Contrato; 
 
7.11 – Emitir uma Nota Fiscal de venda para cada Ordem de Fornecimento enviada, onde 
conste, no mínimo, o nome do produto, a marca, nº(s) do(s) lote(s), validade, quantidade 
fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar dispostas lado a lado, 
produto a produto, de modo a viabilizar a conferência. 
 
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
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8.1 – Acompanhar a execução do objeto deste Termo de Referência e efetivar a satisfação do 
crédito da contratada nos termos dispostos neste instrumento, no respectivo Edital e no 
Contrato; 
 
8.2 – Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 
contratada e que sejam pertinentes ao objeto do presente Termo de Referência, do Edital ou 
do Contrato; 
 
8.3 – Notificar por escrito a CONTRATADA, por qualquer irregularidade relacionada ao 
contrato; 
 
9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO(S) CONTRATO(S) QUE DELA ORIGINAR(EM)  
 
9.1 A Gestão do(s) Contrato(s) que dela originar(em) ficará sob a responsabilidade da 
Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Maria da Conceição da Silva. 
 
9.2 Fiscalização da execução do(s) Contrato(s) que dela originar(em) ficará sob a 
responsabilidade do Diretor Geral, Sr. José Urbano Dias Júnior.  
 
9.3 Não obstante a empresa contratada ser a única e exclusiva responsável por toda execução 
contratual, ao Contratante é reservado o direito de, sem qualquer forma de restringir a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente 
ou por prepostos designados. 
 
9.4 Caberá ao fiscal do(s) Contrato(s) que dela originar(em): 
 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do fornecimento;  
 
b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas 
cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto do Contratante quanto da Contratada; 
 
c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do Contrato; 
 
d) Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos; 
 
e) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, 
que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;  
 
f) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se encontra 
especificado no Termo de Referência, do edital da licitação e respectivo Contrato, assim como 
observar, para o correto recebimento; 
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g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada; 
 
h) Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a Contratada; 
 
i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados 
 
9.5 Caberá à gestora do(s) Contrato(s) que dela originar(em):  
 
a) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à Contratada;  
 
b) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;  
 
c) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  
 
d) Analisar os relatórios e documentos enviados pelo fiscal do Contrato;  
 
e) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelo fiscal do Contrato;  
 
f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observância 
das exigências contratuais e legais;  
 
g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;  
 
h) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 
 
10 -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Órgão: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 
Unidade: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 
Função: 10 - SAÚDE 
Dotação: 10.122.0021.1061.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
VEICULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE  
Elemento: 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 
 
11 – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias após a apresentação de Nota Fiscal 
decorrente do efetivo fornecimento dos equipamentos, mediante conferência e atesto da 
fatura pelos servidores designados para tal; 
 
11.2 - Caso as Notas Fiscais apresentadas não correspondam aos fornecimentos executados, 
estas serão devolvidas para as devidas correções.   
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Cortês (PE), 06 de janeiro de 2020. 
 
 

_____________________________ 
Maria da Conceição da Silva 

Secretária FMS 
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APÊNDICE DO ANEXO I ( P L A N I L H A  D E  E Q U I P A M E N T O S )  
Unidade assistida: HOSPITAL GERAL SENADOR ANTONIO FARIAS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

01 

MESA DE ESCRITÓRIO – Característica física: Material de confecção – 
madeira/MDP/MDF/similar, composição simples, 02 divisões   
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 01 

02 

IMPRESSORA LASER (COMUM) – Especificação mínima: que esteja em linha 
de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 
páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; 
capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 
ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto 
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 
meses. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 04 

03 

 
COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) - 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 funcionar na vertical ou horizontal; 
todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, emanter 
o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser 
novos, sem uso, reforma ou  recondicionamento; garantia de 12 meses. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 04 

04 

GELADEIRA / REFRIGERADOR – Capacidade 250 a 299 Lt – Garantia 12 meses 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 03 
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05 

MESA PARA COMPUTADOR – Característica Física: Material de confecção – 
Madeira/MDP/MDF/Similar; Divisões de 03 a 04 gavetas; Base- 
Madeira/MDP/MDF/Similar; Com suporte para CPU, suporte para teclado e 
suporte para impressora. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 03 

06 

CADEIRA - Características físicas: Material-Aço/ferro pintado; assento/ 
encosto-Polipropileno 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 04 

07 

MESA PARA IMPRESSORA - Características físicas: Estrutura-Aço/ferro 
pintado; Tampo -  Madeira/MDP/MDF/Similar  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 02 

08 

CADEIRA DE RODAS ADULTO - Características físicas: Pés- Removível; 
Material de confecção- aço/ferro pintado; braços -fixo;  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO;  REGISTRO NA ANVISA; INFORMAR MARCA E MODELO; 
 

UND 02 

09 

 
VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO – Especificação 
Técnica: Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes 
neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou 
modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; 
Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente 
Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo 
contínuo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão 
Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ciclado a tempo e com pressão 
limitada; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema 
de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com 
as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 
60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência 
respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo 
entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade 
inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 
21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 
polegadas touch-screen ou outra tecnologia similar; Monitoração de volume 
por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido 
dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros 
monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente 
inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias 
aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, 
Tempo expiatório, FiO2, relação I:E, resistência, complacência, pressão de 
oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x 
tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e 
apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados 
monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa 
pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, 
alta/baixa FiO2, apneia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa 
carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. 
Recurso de nebulização incorporado ao equipamento; Armazenar na 
memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com 
autonomia de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os 

UND 01 
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acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal 
com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente 
neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de  
oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO 
DO IEC 60601. 
  

10 

 
ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Características físicas: 
Capacidade de 6 a 10 litros; possuir suporte com rodízios; possuir válvula de 
segurança; frasco: termoplástico ou vidro. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO 
DO IEC 60601. 
 

UND 01 

11 

 
CARDIOVERSOR – Características físicas: Tipo-Bifásico; Comando nas Pás-
Ajuste, carga e disparo; possuir memória de ECG; possuir impressora;  
possuir módulo DEA; possuir bateria. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO 
DO IEC 60601. 
 

UND 01 

12 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO -  Especificação Técnica:  Foco cirúrgico de teto 
com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de 
intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de 
haste central única e devem possuir braços articulados independentes para 
cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em 
torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de 
sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso 
(altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de 
cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema 
de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a 
cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão 
leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula 
deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, 
fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de 
sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e 
redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser 
de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade 
luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, 
medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser 
perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de 
controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a 
utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla 
existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, 
substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de 
ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o 
procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 
200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser 
providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo 

UND 01 
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cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; 
Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO 
DO IEC 60601 COM CLASSE DE PROTEÇÃO IP MAIOR OU IGUAL A 50. 

13 

OXÍMETRO DE PULSO – Características: Tipo-Portátil(demão); Sensor SpO2-
01  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO 
DO IEC 60601. 
 

UND 03 

14  

MESA CIRÚRGICA MECÂNCIA – Especificação Técnica: Base em formato de T 
construída em chapa de aço 1020 com no mínimo 6,5 mm de espessura, com 
revestimento em ABS, contra impactos e desinfetantes, com movimentação 
da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser 
através de travamento das rodas retráteis acionadas por pedal, com sapatas 
de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna de elevação 
composta por colunas guias e hastes guias de aço 1045 com cromo duro 
retificado, sistema hidráulico acionado através de pedal. Revestimento da 
coluna em aço inoxidável. Chassi do tampo fabricado em aço inoxidável – 
níquel cromo, articulável e dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, 
dorso do tampo, assento do tampo e pernas. Réguas em aço inox para 
colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do 
intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, fabricado em acrílico, 
dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de 
trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, 
dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis 
localizadas nas laterais da mesa ou pneumaticamente. Cabeceira removível 
com movimentos mecânicos. Capacidade de peso de no mínimo 220 Kg. 
Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 
01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para 
apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços; 01 Par de Porta Coxas. 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA. 
 

UND 01 

15 

MESA SE MAYO – Característica física: Material de confecção – aço inoxidável 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO. 
 

UND 01 

16 

FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL - Característica física: Possuir – pedestal 
com rodízios, braço articulado, par de manoplas autoclaváveis, ajuste de 
intensidade luminosa, sistema de emergência/bateria;  Tipo- LED mínimo 
120.000 LUX. 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO; AUTORIZAÇÃO DE 
FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE;  REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DO 
IEC 60601 COM CLASSE DE PROTEÇÃO  IP MAIOR OU IGUAL A 50. 
 

UND 01 

17  

BOMBA DE INFUSÃO- Característica física: Equipo universal; Possuir-Bateria, 
KVO, Alarmes, Programação de infusão e BOLUS 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO. 
 

UND 03 
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Cortês (PE), 06 de janeiro de 2020. 
 

_____________________________ 
Maria da Conceição da Silva 

Secretária FMS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18  

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL – Modo de operação digital 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO. 
 

UND 01 

19 

FREEZER COMUM – Tipo Horizontal 01 porta – até 200 Litros 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO. 
 

UND 01 

20 

BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO – tipo: Pressão coluna simples 
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA: 
CATÁLOGO; INFORMAR MARCA E MODELO. 
 

UND 01 



 
 

 
 
 
 

Rua Cel. José Belarmino, 48, Centro – Cortês / PE – CEP: 55.525-000 – Fone/Fax: (81) 3687-1649 CNPJ: 10.273.548/0001-69 
“Visite nosso site: www.cortespe.com.br 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao 
Fundo Municipal de Saúde de Cortês 
 
Referência: Pregão Presencial nº. 001/2020 
 
 
Senhora Pregoeira, 
 
 

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ/MF n.º _________________, sediada na  
__________________(endereço completo),vem perante este Pregoeira, apresentar a seguinte proposta 
de preços para Registro de Preços objetivando a Contratação de empresas especializadas no 
fornecimento de equipamento e material permanente, para suprir as necessidades dos Postos de 
Saúde da Família do Município de Cortes, da seguinte forma: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
 

QUANT. 
 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

       

       

       

VALOR GERAL R$ 

 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, conforme subitem 03.01 do Edital; 
 
 
Prazo de entrega: será de até 08 (oito) dias corridos,conforme subitem 03.04 do Edital. 
 
Declaramos, para os devidos fins, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com embalagens, encargos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, fretes, seguro e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre o fornecimento.  
 
Declaramos que concordamos com todos os termos do Edital. 
 

Local, .....................de .....................de 2020. 
 

___________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
 

 



 
 

 
 
 
 

Rua Cel. José Belarmino, 48, Centro – Cortês / PE – CEP: 55.525-000 – Fone/Fax: (81) 3687-1649 CNPJ: 10.273.548/0001-69 
“Visite nosso site: www.cortespe.com.br 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ANEXO III 
 
 

 
Observação: Este documento deverá ser entregue em mãos ao Pregoeiro no ato do 
Credenciamento, fora dos envelopes de n.os 01 e 02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à 

....................................., neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação 

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente 

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o 

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

Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº ....., residente à rua 

..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para 

junto ao Fundo Municipal de Saúde de Cortês praticar todos os atos necessários, relativos ao 

Processo Licitatório na modalidade de Pregão Presencial sob o nº 001/2020,conferindo-lhe, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e 

demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como 

bom, firme e valioso. 

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

___________________________________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUALVIII 
UENO PORTE 
 

Empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, declara que 
se enquadra na condição de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA – ME OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 
14/12/2006. 

Para tanto anexo o comprovante de opção pelo Simples obtido através do site: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; do Ministério da Fazenda - 
Receita Federal e/ou Termo de Opção do SIMPLES, registrado ou autenticado na Junta Comercial 
_______________ (indicar o local da sede ou domicílio da licitante, onde for o registro). 

E ainda DECLARO, para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 
4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
 

DATA/CARIMBO/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO V 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
 
AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do Artigo 4º 

da Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 
 

 
Local e data 

 
 

____________________________________ 
(Empresa e assinatura do Responsável Legal) 
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ANEXO VI 

 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
Licitação: ______________________  
 
 
 
_________________,  inscrito no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante legal o (a) 
Sr. (a) ______, portador (a) da  Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº_____,  DECLARA,  para 
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos . 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (         ). 
 
 

___________________________________ 
Data 

 
 

______________________________ 
(representante legal) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO 
 

Processo de Licitação FMS nº 001/2020 
Pregão Presencial FMS nº 001/2020 
Contrato nº _______/2020 

 
MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO COMO CONTRATANTE O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS E DO OUTRO COMO 
CONTRATADO A EMPRESA ___________ 

 
Minuta de Contrato de Fornecimento que firmam, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede 

_________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº __________________________, por meio 
da SECRETARIA _________________________, (qualificação), doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa ________________, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº ______________, 
situada à _______________________, neste ato representada por seu sócio/procurador/administrador, 
Sr. _________, (qualificação), doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e 
avençado o presente instrumento contratual, de acordo com a licitação na modalidade Pregão Presencial 
nº 007/2019 e mediante as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam, aceitam e se 
obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

Constitui objeto deste Contrato,a Contratação de empresas especializadas no fornecimento 
de Equipamentos/Material Permanente conforme proposta de Emenda Parlamentar de Nº 
10373.148000/1170-04 do Ministério da Saúde para equipar o Hospital Geral Senador Antonio 
Farias, conforme Termo de Referência constante no Anexo I do Edital, o qual integra este acordo 
independentemente de transcrição. 
 
Subcláusula única – O objeto deste contrato deverá ser entregue, parceladamente pela Contratada, por 
sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Contratante, nos seguinte local:   
 
 

a) O local de entrega dos produtos da emenda Nº 10373.148000/1170-04 será no Hospital Geral 
Senador Antonio Farias, endereço constante no Anexo I, devendo a entrega ser realizada 
entre 08:00 e 12:00, de segunda-feira a sexta-feira, ao Diretor Geral Sr. José Urbano Dias 
Júnior. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente acordo serão oriundos das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 

Órgão: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 
Unidade: 40 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS 
Função: 10 - SAÚDE 
Dotação: 10.122.0021.1061.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
VEICULOS PARA UNIDADES DE SAÚDE  
Elemento: 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 



 
 

 
 
 
 

Rua Cel. José Belarmino, 48, Centro – Cortês / PE – CEP: 55.525-000 – Fone/Fax: (81) 3687-1649 CNPJ: 10.273.548/0001-69 
“Visite nosso site: www.cortespe.com.br 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATADO 
 

Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à 
Contratada o valor total de R$ _____________________(______________), sendo a mesma vencedora 
dos ITENS ___________________, da seguinte forma:  
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
 

QUANT. 
 

 
MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

       

       

VALOR GERAL R$ 

 
Apresentação do nº da conta bancária que se efetuará o depósito ou crédito. 
 
Subcláusula única -A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
supressões de até 25% do objeto contratado, nos termos do §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, 
devendo este limite de percentual ser respeitado individualmente para cada item contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 
 
Subcláusula primeira -O presente Contrato tem por termo inicial a data de sua assinatura e por termo 
final o dia _____ (_____) de _________ de ___, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e 
demais normas legais pertinentes. 
 
Subcláusula segunda -O prazo para entrega do objeto deste Contrato será de até 15(quinze) dias 
corridos, contadoa partir da data emissão da Ordem de Fornecimento, emitida pelo Setor de Compras 
da Secretaria Municipal de Saúde, por solicitação da Coordenadora de Saúde Bucal. 
 
Subcláusula terceira– A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser 
rejeitado(s) por não atender(em) à(s) especificação(ões) anexa(s) ao Edital, sem que isto acarrete 
qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O 
prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será de imediata, a contar do recebimento da solicitação de 
troca. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
Subcláusula primeira -A Gestão do Contrato ficará sob a responsabilidade da Secretária Municipal de 
Saúde, a Sra. Maria da Conceição da Silva. 

 
Subcláusula segunda -A fiscalização da execução do Contrato ficará sob a responsabilidade do Diretor 
Geral José Urbano Dias Júnior. 

 
Subcláusula terceira - Não obstante a empresa contratada ser a única e exclusiva responsável por toda 
execução contratual, ao Contratante é reservado o direito de, sem qualquer forma de restringir a 
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plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por 
prepostos designados. 

 
Subcláusula quarta -Caberá ao fiscal do Contrato: 

 
a) Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação do 
fornecimento;  
 
b) Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas 
cláusulas, assim como as condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto do Contratante quanto da Contratada; 
 
c) Conhecer e reunir-se com o preposto da Contratada com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do Contrato; 
 
d) Exigir da Contratada o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do edital e respectivos anexos; 
 
e) Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou 
modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro 
qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;  
 
f) Recusar o fornecimento irregular, não aceitando material diverso daquele que se 
encontra especificado no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação, do 
Contrato, assim como observar, para o correto recebimento; 
 
g) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela Contratada; 
 
h) Comunicar formalmente ao Gestor do(s) Contrato(s) as irregularidades cometidas 
passíveis de penalidade, após os contatos prévios com a Contratada; 
 
i) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 
 

Subcláusula quinta -Caberá à gestora do Contrato: 
 

a) Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades 
cabíveis, garantindo a defesa prévia à Contratada;  
 
b) Emitir avaliação da qualidade do fornecimento;  
 
c) Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  
 
d) Analisar os relatórios e documentos enviados pelo fiscal do Contrato;  
 
e) Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelo fiscal do Contrato;  
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f) Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a 
observância das exigências contratuais e legais;  
 
g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do 
contrato não seja ultrapassado;  
 
h) Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
Subcláusula primeira - O objeto deste Contrato será recebido: 

 
a) Provisoriamente, pelo fiscal do Contrato, para efeito de posterior verificação de 
conformidade do material com as especificações exigidas no Anexo I do Edital; 
 
b) - Definitivamente, pelo fiscal do Contrato, após a conferência, verificação das 
especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade do material entregue, 
de acordo com a proposta apresentada. 
 

Subcláusula segunda - Todos os itens deverão ser entregues em perfeito estado e em plena condições 
de uso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO DAS FATURAS 
  
Subcláusula primeira - O Contratante efetuará o pagamento das notas fiscais referentes ao 
fornecimento do objeto deste Contrato em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrada 
das mesmas no protocolo do Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Cel José 
Belarmino, nº 48, Centro, Cortês/PE, devendo ser apresentadas devidamente atestadas e corretamente 
preenchidas, sem rasuras. 

  
Subcláusula segunda - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial 
do Contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução. 

 

Subcláusula terceira - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela 
variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M).  
 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 
 As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e 
condições do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, 
devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 
  

O regime jurídico que rege este acordo confere ao Contratante as prerrogativas constantes dos 
Arts. 58, 77 e seguintes da Lei 8.666/93, as quais são reconhecidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93, caberá à Contratada: 
 

a)A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do art. 71 da Lei 
8.666/93. 

 
b) Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a Contratada é responsável pelos danos 
causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
na execução do contrato. 

 
c) Obriga-se a Contratada a manter-se, durante toda a execução do presente contrato, 
em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na ocasião do Pregão. 
 
d) Fornecer o material de acordo com as especificações e quantitativos constantes no 
Anexo I (Termo de Referência) do Edital. 
 
e) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus 
empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por 
força da Lei, ligadas ao cumprimento do Contrato. 
 
f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto do Contrato, se verificados vícios, defeitos ou incorreções. 
 
g) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo Contratante. 
 
h) Responsabilizar-se pelo custeio toda e qualquer despesa inerente à perfeita execução 
do Contrato. 
 
i) Indicar preposto que se responderá perante o Contratante. 
 
j)Responder pelos danos e/ou prejuízos causados a Secretaria Municipal de Saúde de 
Cortês-PE ou a terceiros, por ocorrência de problemas em virtude da execução do 
Contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito, ou força maior, apurados na forma da 
legislação vigente. 
 
k)Fornecer os materiais sempre dentro de seu prazo de validade com vida útil de no 
mínimo 02 (dois) anos “a contar pela data de fabricação do produto”. 
 
l) Acatar e facilitar a ação da fiscalização pela Secretaria Municipal de Saúde, cumprindo 
as exigências da mesma. 
 
m) Responsabilizar-se pelo transporte dos materiais, de seu estabelecimento até o local 
determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como pelo seu descarregamento. 
 
n) Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações 
contratuais, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham 
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incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos 
comprovantes, quando solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
o) Comunicar à Secretaria, a qualquer tempo, toda anormalidade que possa prejudicar a 
execução do Contrato, prestando os esclarecimentos pertinentes e providenciando a 
devida correção. 
 
p) Não transferir a outrem, o objeto do Contrato. 
 
q) Emitir Nota Fiscal de venda, onde conste, no mínimo, a marca do produto, nº(s) do(s) 
lote(s), quantidade fornecida, valor unitário e valor total. As informações deverão estar 
dispostas lado a lado, produto a produto, de modo a viabilizar a conferência. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 
 Caberá ao Contratante as seguintes obrigações: 
 

a) Efetuar o pedido de fornecimento em conformidade com a discriminação constante 
no Termo de Referência Anexo I do Edital, por meio de Ordem de Fornecimento 
(OF) ou nota de empenho. 
 

b) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento do fornecimento 
desejado. 
 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
Contratado com relação ao objeto deste Contrato. 
 
d) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados. 
 
e) Acompanhar a execução deste Contrato. 
 
f) Comunicar à Contratada as irregularidades observadas na entrega do produto, 
formulando as exigências necessárias às respectivas regularizações. 

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
Subcláusula primeira - O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do 
Contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis 
Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002. 

 
Subcláusula segunda - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos: 
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a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 
valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do 
valor do material; 
 
b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento 
do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material; 
 
c) Pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da 
notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia 
decorrido; 
 
d) Pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como 
recusa a substituição do material não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data 
da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do material rejeitado; 
 
e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 
incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 
 

Subcláusula terceira - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de 
perdas e danos cabíveis. 
 
Subcláusula quarta - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as 
importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do 
Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.  
 
Subcláusula quinta - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, 
deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nas subcláusulas 
anteriores deste Contrato.  

 
Subcláusula sexta - Ficará sujeito a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o prestador de 
serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as 
hipóteses a seguir: 
 
  a) - Não celebrar o Contrato; 
  

b) - Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação 
legítima exigida para o certame; 
 

 c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
  
 d) Não mantiver a proposta; 
 
 e) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
 
 f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
 
Subcláusula sétima – Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito. 
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Subcláusula oitava – Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, poderão ainda ser aplicadas à Contratada as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 
 

a) advertência por escrito; 
 

b) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o 
Município de Cortês, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

 
c) declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV da Lei 8.666/93 e demais 

normas legais pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
Subcláusula única - A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte 
da Contratada, assegurará ao Contratante o direito de dá-lo por rescindido, de acordo com o previsto nos 
artigos 78 e na forma prevista no art. 79 da Lei Nº 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações, incidindo 
sobre a Contratada as sanções estabelecidas em lei e no presente instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE 
  

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente 
instrumento será efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Fundo Municipal de Saúde de 
Cortês a respectiva despesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 
Subcláusula única - As partes elegem o foro da Comarca de Cortês-PE, como único competente para 
conhecer e dirimir qualquer ação ou execução oriunda da presente Contrato, renunciando a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento contratual em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas. 

 
_____________________, ____ de _______ de 2020. 

 
_____________________________________________ 

CONTRATANTE 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:  
1 ___________________________________________ 
 CPF/MF: 
2___________________________________________ 
 CPF/MF: 
 


