PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 018/2018-FMS
EDITAL DE LICITAÇÃO
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018-FMS
Tipo: Presencial - MENOR PREÇO, julgamento por LOTE
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Equipamentos de informática,
Equipamentos
Hospitalares,
Eletrodomésticos
e
Mobiliário,
conforme
proposta de aquisição de equipamento / material permanente nº 10907.425000/1170-06,
destinados ao PSF Otilia de Sá Novaes, tudo para atender as necessidades do Município
de Cabrobó, com entrega imediata.
RECIBO DE EDITAL
A

Empresa

___________________________________________________,

CNPJ

n.º

_______________________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada
de qualquer alteração pelo fax: (___) ______________ telefone (___) _______________. E-mail
________________________________________________, aos ______/________/__________

___________________________________________
Nome legível e Assinatura
Represente legal da Empresa
ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ, PARA
EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.

A Prefeitura Municipal de Cabrobó não se responsabiliza por comunicações à empresa que não
encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo.
Data da Entrega dos Envelopes: 06 de junho de 2018.

Horário: 9h (nove horas)

Local da Entrega dos Envelopes: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida
São Francisco, nº 267, centro, Cabrobó-PE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2018-FMS
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
O Município de Cabrobó, Estado de Pernambuco, declara que se acha aberta a licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2018-FMS, do tipo “menor preço por Lote”,
objetivando a Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Equipamentos de informática,
Equipamentos Hospitalares, eletrodométicos e Mobiliário, conforme Proposta de Aquisição de
Equipamento / material permanente nº 10907.425000/1170-06, destinados ao PSF Otilia de Sá
Novaes, tudo para atender as necessidades do Município de Cabrobó, com entrega imediata, na
forma abaixo.
Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos:
I – Termo de Referência;
II – Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação;
III – Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte;
IV – Minuta de Contrato.
A licitação será regida pela Lei Federal N.º 10.520/2002, pela Lei Complementar N.º 123/2006 e,
subsidiariamente, pela Lei Federal N.° 8.666/1993, bem como todas as respectivas alterações
posteriores de cada norma citada.
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 06 de junho de 2018, às 09h
(nove horas), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Avenida São Francisco,
nº 267, centro, Cabrobó-PE.
1. DO OBJETO
O objeto do presente Pregão consiste na Aquisição de Equipamentos Odontológicos,
Equipamentos de informática, Equipamentos Hospitalares, eletrodomésticos e Mobiliário,
conforme proposta de aquisição de equipamento / material permanente nº 10907.425000/1170-06,
destinados ao PSF Otilia de Sá Novaes, tudo para atender as necessidades do Município de
Cabrobó, com entrega imediata., conforme especificações constantes deste edital e dos seus
anexos, sobretudo do I.
2. DOS ENVELOPES
2.1 Os envelopes contendo a PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão
recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste edital, em sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para
participar do certame.
2.2 As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois
envelopes fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE CABROBÓ (PE)
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Equipamentos de informática, Equipamentos
Hospitalares, eletrodoméstico e Mobiliário.
[Nome do licitante]
[Endereço, telefone/fax do licitante]
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ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE CABROBÓ (PE)
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Equipamentos de informática, Equipamentos
Hospitalares, eletrodoméstico e Mobiliário.
[Nome do licitante]
[Endereço, telefone/fax do licitante]
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1 Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certamente
serão provenientes dos recursos oriundos do Governo Federal, conforme Classificação
Orçamentária abaixo:
Unidade Orçamentária: 03.01
Programa Atividade: 2900; 2901; 1852
Elemento de Despesa: 4490.52.00
4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo de atividade econômica
pertinente e compatível ao objeto deste Edital, enquadradas como MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, em
conformidade com o art. 48, I da Lei Complementar 123/2006, alterada pelas Leis
Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/2015.
4.1.1. Não se aplicará a exigência do subitem anterior, quando não houver um mínimo de 3 (três)
fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (Redação dada pelo
Art. 49, Inc. II da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014).
Prevalecendo na forma dos art. 44 e 45 da referida Lei, OU QUANDO NÃO COMPARECEREM
ME, EPP E MEI INTERESSADOS.
4.2 Não poderão concorrer neste Pregão quaisquer licitantes que:
a) as entidades preferenciais que não preencham os requisitos necessários para a qualificação
como microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, definidos
no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares
128/2008, 147/2014 e no art. 13 do Decreto Federal nº 8.538/2015.
b) as empresas que se encontrem em processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou
de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou
impedimento de contratar com a Prefeitura de Cabrobó - PE, ou tenham sido declarados inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem
constituídos na forma de empresas em consórcio
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal do licitante - estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, devidamente registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas,
bem como cópia autenticada de documento de identificação com foto, dos seus sócios, no qual
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estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) Tratando-se de procurador do licitante - instrumento de procuração público ou particular com
firma reconhecida, 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 e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame”. Referido
instrumento de procuração deverá vir acompanhado de qualquer documento, dentre os indicados
na alínea “a”, bem como cópia autenticada de documento de identificação com foto, que comprove
os poderes do mandante para a outorga.
5.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, devendo o
mesmo identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
5.2.1 Caso a reunião seja suspensa pelo Pregoeiro, designando-se nova data para a conclusão do
certame, poderá o licitante realizar a substituição do credenciado, desde que atendidos todos os
requisitos acima, permanecendo apena 01 (um) representante para cada licitante.
5.3 Os licitantes interessados em participar do certame que não apresentar nenhum dos
documentos referidos na cláusula 5.1 não poderão ofertar lances, manifestar intenção de
interposição de recurso ou praticar demais atos pertinentes ao certame. Será considerada como
única oferta a constante na Proposta de Preços (envelope 01).
5.4 Todos os documentos referentes ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentos de Habilitação.
6. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006
PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.1 Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá
apresentar, no momento do credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar N.º 123/2006, a seguinte documentação:
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 Lei Complementar N.º 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 Lei Complementar
N.º 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
e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar N.º 123/2006.
6.2 Toda a documentação relacionada na cláusula 6.1, para efeito de comprovação da condição
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida
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pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC N.º 103, publicado no Diário
Oficial do dia 22/05/2024.
6.3 Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, para fins de obtenção do tratamento diferenciado previsto na Lei
Complementar N.º 123/2006, deverão ser apresentados fora dos envelopes de Proposta de
Preços e de Documentos de Habilitação.
7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO
7.1 O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
podendo utilizar como modelo o estabelecido no anexo II deste edital (Declaração de
Cumprimento das Condições de Habilitação) ou, para o caso do licitante ser Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, o estabelecido no anexo III deste edital.
7.2 Referida declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentos de Habilitação. O licitante credenciado de acordo com a cláusula 5 poderá elaborar a
referida declaração no início da sessão.
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, com folhas numeradas e
rubricadas, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo
representante legal do licitante.
8.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações:
a) Razão Social e CNPJ, endereço, número de telefone/fax;
b) Número do Processo Licitatório e do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação. A descrição das características de cada item que o
licitante quiser disputar deverá atender ao disposto no anexo I (Especificações Técnicas),
informando, inclusive, a marca e/ou fabricante, o modelo e a respectiva quantidade de cada item
ofertado, aos quais ficará vinculada, devendo apresentar catálogo, folder ou manual produto,
conforme estabelecido no Termo de Referência;
d) Preço unitário por item, em Real (R$), expresso em algarismo e por extenso;
e) Preço total por item, em Real (R$), expresso em algarismo e por extenso, entendido como
sendo o produto do preço unitário pela quantidade solicitada (preço de uma unidade de um
determinado item multiplicado pela quantidade solicitada desse item = preço total do item);
f) Preço total por lote que quiser disputar, em Real (R$), expresso em algarismo e por extenso,
entendido como sendo a somatória de todos os valores totais dos itens DO RESPECTIVO LOTE;
g) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos
envelopes. Caso este prazo não esteja expressamente indicado na “Proposta”, o mesmo será
considerado como aceito para efeito de julgamento.
8.3 Prevalecerá, em casos de divergência entre o preço total do item e o preço unitário, o valor
ofertado como preço unitário, bem como em divergências entre o valor em algarismo e o valor por
extenso, o valor por extenso.
8.4 Os preços são fixos e irreajustáveis.
8.5 Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e
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despesas que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais
encargos sejam discriminados em separado.
9. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 Os documentos exigidos a seguir poderão ser apresentados em cópias reprográficas
autenticadas por Tabelião de Notas ou por publicações em órgão da imprensa oficial. As cópias
reprográficas dos documentos também podem ser autenticadas pela Comissão de Licitação, a
partir do original, até às 12 horas do dia útil anterior à data marcada para sessão pública de
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas e a documentação. As cópias
reprográficas ficarão retidas no processo.
9.2 Os documentos emitidos via Internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias
reprográficas dispensam a necessidade de autenticações.
9.3 Para habilitação, serão exigidos, exclusivamente, os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ), com situação ativa;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e Município, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita Federal;
d) Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
Ministério da Fazenda;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
g) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito - CND)
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF);
h) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos
documentos de eleição de seus administradores;
i)
Certidão negativa de falência ou concordata expedida dentro de um prazo máximo de 60
(sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de habilitação, pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento.
i.1) Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico –
PJE, deverão vir acompanhadas de certidão de pesquisa de processos físicos.
j) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do
disposto no art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal);
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k) Comprovação de que a pessoa que assinou a declaração exigida na alínea “j” desta cláusula
9.3 tem poderes para tal;
l) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da CLT – Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N.º 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.4 O licitante deverá apresentar como documentação relativa à Qualificação Técnica os
seguintes documentos em referência aos Lotes I e III:
a) Alvará/Licença da Vigilância Sanitária vigente expedido pelo Órgão Sanitário Estadual ou
Municipal;
b) Autorização de funcionamento, com a situação comprovadamente ATIVA, expedida pela
ANVISA da empresa participante da licitação, de acordo com as classes de produtos exigidos no
referido edital (produtos para saúde). A comprovação poderá ser via publicação no diário oficial da
união. Em caso de isenção apresentar documentação comprobatória.
c) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de
atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
d) Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades constitui meio
legal de prova.
9.5 O licitante deverá apresentar como documentação relativa à Qualificação Técnica os
seguintes documentos em referência aos Lotes II, IV e V:
a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.6 Todos os documentos exigidos na cláusula 9.3 deverão constar no envelope de
habilitação.
9.7 Os documentos referenciados na letra “h” da cláusula 9.3 acima não precisarão constar do
envelope “Habilitação” se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão, desde
que em atendimento ao quanto contido na cláusula 9.1 deste edital.
9.8 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
9.9 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
9.10 A não-regularização da documentação, no prazo previsto na cláusula 9.9, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei N.º
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8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
10.1 No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do
certame.
10.2 Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame.
10.3 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao(à) Pregoeiro(a) a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, a comprovação de preenchimento dos requisitos para
os benefícios da Lei Complementar N.º 123/2006, se for o caso, e, em envelopes separados, a
Proposta de Preços (ENVELOPE N.º 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPE N.º 02).
10.4 O(A) Pregoeiro(a) examinará, com auxílio da Equipe de Apoio, a aceitabilidade do menor
preço e a compatibilidade do objeto proposto com o especificado no edital, decidindo
motivadamente a respeito. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) visará ao atendimento
das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
c) que apresentem preço manifestamente inexequível.
10.5 Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá suspender a reunião
para promover diligências acerca de dúvidas que não possam ser sanadas de imediato.
10.6 Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por
item. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos
seguintes critérios:
a) seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquele;
b) não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No
caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente
do número de licitantes;
c) 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.
d) no caso de empate entre duas ou mais propostas será efetuado sorteio, para ofertar lances,
com a participação de todas as licitantes.
e) No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º do art.
3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se houver na
margem de 5% (cinco por cento) sobre o menor preço alguma microempresa ou empresa de
pequeno porte ou microempreendedor individual, que deverá ser convocada para apresentar nova
proposta, de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05
(cinco) minutos, sob pena de preclusão, conforme reza o artigo 44 §2º c/c o artigo 45, § 3º da Lei
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
10.7 O(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor.
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10.8 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta
de menor preço, observados os critérios de redução mínima a serem estipulados durante o
transcorrer da fase de lances pelo(a) Pregoeiro(a).
10.9 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances. O(A) Pregoeiro(a) fará, então, a classificação das propostas
dos licitantes que efetuarem lances ou não, na ordem crescente dos valores.
10.10 Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existência de direito de
preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma dos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar N.º 123/2006, adotando-se os procedimentos a seguir
delineados.
10.10.1 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
10.10.2 Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores ao menor preço.
10.10.3 Verificado o empate na forma da cláusula 10.10.2, a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até
então de menor valor, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
10.10.4 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
10.10.5 Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma
da cláusula 10.10.3 deste edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese da cláusula 10.10.2 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
10.10.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido na cláusula 10.10.2 deste edital, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
10.10.7 Na hipótese da não-contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos
nas cláusulas 10.10.3 e 10.10.4, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente de menor preço.
10.11 A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante,
constante do processo.
10.12 O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas à
redução do preço.
10.13 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
10.14 A verificação da habilitação será certificada pelo(a) Pregoeiro(a).
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10.15 Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste edital, o licitante
será habilitado e declarado vencedor do item.
10.16 Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor,
decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e
assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor do item.
10.17 O Pregoeiro poderá solicitar que a Secretaria Municipal de Saúde através de seus
técnicos e/ou contratados, possa efetuar análise e, eventualmente, emitir parecer quanto
aos itens pertencentes aos Lotes I e III.
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e
motivadamente a sua intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias
consecutivos para apresentação das razões do recurso, ficando os demais desde logo intimados
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.
11.2 A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
11.3 Interposto o recurso, o(a) Pregoeiro(a) poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
11.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento.
11.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
11.6 A adjudicação será feita por Lote.
12. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO
12.1 O contrato objeto deste Pregão terá a vigência de 12 (doze) meses, e os itens deverão ser
entregues na sede da Prefeitura Municipal, na sala do Setor competente, no prazo máximo de 90
(noventa) dias após o recebimento, por parte do contratado, de cada competente ordem de
fornecimento expedida pela Administração Pública.
12.2 Cada requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Secretaria competente, terá o seu
teor repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h.
12.3 O objeto de que trata o presente edital será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente, sendo lavrado Recibo Provisório,
em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei
Federal N.º 8.666/1993;
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor competente,
na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi cumprido de acordo com o
solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser lavrado Recibo de
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Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do
inciso II do artigo 73 da Lei Federal N.º 8.666/1993.
12.4 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada.
12.5 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso/consumo. O
Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou estabelecido no
edital ou no contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso/consumo.
12.6 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, o contratado entregará
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do
objeto.
12.6.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias
para adequação do fornecimento.
12.7 A proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade com
as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição
do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em conformidade com as
referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar o objeto nessas
condições.
12.8 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão às
custas exclusivamente da licitante vencedora.
13. DO PAGAMENTO
13.1 O pagamento por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente atestada
pelo Setor competente deverá ser efetuado contra entrega do produto. O recibo comprovante da
entrega deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de
empenho ao setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja
efetuado o pagamento.
13.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em débito
para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
14. DAS PENALIDADES
14.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta licitação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não:
I - advertência;
II - multa, nos seguintes termos:
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues;
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns);
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia
decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos;
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d) pela recusa do contratado em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o
fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por
cento) do valor do fornecimento rejeitado;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei N.º 8.666/1993, com alterações, ou
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor
contratado, para cada evento;
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir o Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no item anterior.
14.2 Além das penalidades citadas, o contratado ficará sujeito, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal N.º 8.666/1993 e posteriores alterações.
14.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.
14.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos ao contratado as importâncias
alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou
por qualquer outra forma prevista em lei.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias
corridos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, o Município poderá convocar, para
substituir o licitante vencedor, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo
em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor
preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias,
ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.
15.2 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
15.3 O resultado do presente certame, bem como todos os demais atos serão divulgados no
Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União.
15.4 Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à
disposição para retirada na sala do(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio (sala da Comissão
Permanente de Licitação), localizada no endereço constante do preâmbulo deste edital.
15.5 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
15.6 A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.
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15.7 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
15.8 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a).
15.9 O vencedor deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação
apresentadas na licitação.
15.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca de Cabrobó, Estado de Pernambuco.
15.11 O edital poderá ser adquirido, sem ônus, mediante apresentação de mídia digital, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, cujo endereço consta do preâmbulo deste mesmo edital,
local, aliás, onde serão prestados todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados neste
Pregão, estando o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio disponíveis para atendimento nos dias
úteis, das 08:00 às 13:00 horas.

Cabrobó (PE), 16 de maio de 2018.

_____________________________________
Thiago Lopes Quirino
Pregoeiro do Município de Cabrobó

Portaria nº 113/2018
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MUNICÍPIO DE CABROBÓ (PE)
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2018-FMS
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade de ofertamos os serviços de Saúde, e diante da responsabilidade do
Poder Público Municipal de garantir os serviços integrais e oportuno a comunidade é que se faz
necessário a aquisição dos Equipamentos e materiais permanentes para serem utilizados nas
Unidades de Atenção Especializada em Saúde do Município de Cabrobó.
2. DO OBJETO
2.1. Aquisição de Equipamentos Odontológicos, Equipamentos de informática, Equipamentos
Hospitalares, eletrodomésticos e Mobiliário, conforme proposta de aquisição de equipamento/
material permanente nº 10907.425000/1170-06, destinando ao PSF Otília de Sá Novaes, tudo
para atender as necessidades do Município de Cabrobó, com entrega imediata.
3. DOS BENEFÍCIOS
3.1. Oferecer os serviços necessários e adequados à população com eficiência, qualidade e zelo.
4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1. Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993 e Lei 10.520/2002.
5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

N°
01

02
03

Descrição

LOTE I – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Unid. Quant.
V.unit

ULTRASSOM
ODONTOLÓGICO;
JATO
DE
BICARBONATO INTEGRADO; CANETA / TRANSDUTOR
DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL; MODO DE
OPERAÇÃO: Digital. GARANTIA DE 12 MESES A
PARTIR
DA
INSTALAÇÃO.
MANUAL
DO
EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO
220V/60HZ. ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO.
CAIXA P/ DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS;
CAPACIDADE 09 LIMAS. MATERIAL RÍGIDO E
AUTOCLAVÁVEL. GARANTIA DE 12 MESES.
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO,
SUGADOR, REFLETOR) DESCRIÇÃO: CADEIRA
ODONTOLÓGICA (ASSENTO E ENCOSTO) COM
MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA COM
ACIONAMENTO NO PEDAL; BRAÇOS DIREITO E
ESQUERDO; ACENDIMENTO DO REFLETOR NO
PEDAL DE COMANDO; ENCOSTO DE CABEÇA
ARTICULADO;
SUPERFÍCIES
METÁLICAS
COM
BANHO DE PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO;
SUPERFÍCIES APARENTES COM PINTURA LISA;
ESTOFAMENTO REVESTIDO EM PVC SEM COSTURA;
EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO (BRAÇO
ARTICULADO, PNEUMÁTICO, SUPORTE DE PONTAS
PELO MENOS 3); TAMPO EM AÇO INOX; TERMINAL
PARA MICROMOTOR, TERMINAL PARA ALTA
ROTAÇÃO, SERINGA TRÍPLICE; UNIDADE AUXILIAR
ODONTOLÓGICA ACOPLADA À CADEIRA (CUBA DE

Unid

Unid

UNID

1

V.total

1

3.000,00

3.000,00

1

45,00

45,00

18.000,00

18.000,00
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04

05

CUSPIDEIRA, SUGADORES DE SALIVA E CIRÚRGICO;
SEPARADORES DE DETRITOS E TELA DE AÇO INOX;
CAIXA DE ESGOTO COM RESPIRO); REFLETOR
ODONTOLÓGICO (MONOFOCAL, ACOPLADO AO
BRAÇO VERTICAL FIXO À CADEIRA; CABEÇOTE COM
PUXADOR
INCORPORADO;
LUZ
FRIA.
220V.
GARANTIA
MÍNIMA:
12
MESES.
NECESSITA
TREINAMENTO E INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: CABO
DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO NOVO (2P + T). MANUAL
DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. ACOMPANHA
TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU
CORRETO FUNCIONAMENTO.
BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA, COM SISTEMA
DE ACIONAMENTO POR CHAVE CONTATORA,
MOTOR COM CAPACITOR PERMANENTE, FILTRO
COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA BOMBA,
SISTEMA DE LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO
COLETOR, SEPARADOR DE RESÍDUOS, VÁLVULA DE
CONTROLE DE SUCÇÃO DE VÁCUO NA BOMBA,
MANGUEIRAS E ADAPTADORES PARA INSTALAÇÃO,
VÁCUO MÍNIMO DE 450 MM/HG, POTÊNCIA DO
MOTOR MÍNIMO DE 0,5 HP, VOLTAGEM DO MOTOR
220V. GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA
INSTALAÇÃO. MANUAL DO EQUIPAMENTO EM
PORTUGUÊS.
ALIMENTAÇÃO
220V/60HZ.
ACOMPANHA
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO.
AUTOCLAVE ODONTOLÓGICA 21 LITROS - Digital e de
fácil manuseio; - Bivolt; - Com sistemas de segurança Programa de esterilização automático; Despressurização
automática; - Tampa e câmara em aço inox que facilita a
limpeza; - Acompanha no mínimo duas bandejas em
alumínio anodizado; - Secagem eficiente com porta
fechada ou aberta; Garantia de 12 meses a partir da
instalação. Manual do equipamento em português.
Alimentação 220V/60Hz. Acompanha todos os acessórios
necessários ao seu correto funcionamento.

Unid.

1

2.900,00

2.900,00

Unid.

1

3.800,00

3.800,00

Valor Maximo Total estimado do Lote
N°
01

Descrição

27.745,00

LOTE II – EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Unid. Quant. V.unit

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

Unid.

2

3.400,00

V.total

6.800,00
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02

03

04

05

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, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR;
TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO
SER
NOVOS,
SEM
USO,
REFORMA
OU
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.
COMPUTADOR
PORTÁTIL
(Notebook);
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE
PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR
PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO
MÍNIMO INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU SIMILAR; 1
(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE
GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM;
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; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS
WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 X 900
PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS
CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE
Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO
TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM
02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO
COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM
(SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000
CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE
802.11A/B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO
ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) CÉLULAS;
FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O
ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UM)
HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE
CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR
ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA
PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER
NOVO,
SEM
USO,
REFORMA
OU
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.
PROJETOR MULTIMIDIA (Data show); Deve estar em
linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia
LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade
16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01
(uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB;
Luminosidade mínima de 2500 lumens; Altofalante
integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência;
Alimentação automática 100120V, 220240V; Controle
remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do
usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive
direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento
deverá
ser
novo,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.
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.
NO-BREAK (Para Computador); ESPECIFICAÇÃO
MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO
FABRICANTE; NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL
DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W;
TENSÃO
ENTRADA
115/127/220
VOLTS
(EM
CORRENTE
ALTERNADA)
COM
COMUTAÇÃO

Unid

1

3.500,00

3.500,00

Unid

1

3.100,00

3.100,00

Unid

1

2.300,00

2.300,00

Unid

2

900,00

1.800,00
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AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220
VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE);
ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA;
AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS
CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR
NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO
BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM
USO,
REFORMA
OU
RECONDICIONAMENTO;
GARANTIA DE 12 MESES.

Valor Maximo Total estimado do Lote

N°
01

02

03

04
05

Descrição

17.500,00

LOTE III – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Unid.
Quant. V.unit

CÂMARA
PARA
CONSERVAÇÃO
DE
IMUNOBIOLOGICOS; TEMPERATURA: ENTRE +2º C
E + 8ºC; CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; SEM
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS; CONTRA
PORTA; CAPACIDADE: DE 120 A 560; PORTA: VIDRO
DUPLO; MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE
INTERNO):
POLIPROPILENO/AÇO
INOXIDÁVEL;
DISCADOR DE EMERGÊNCIA; SISTEMA DE
EMERGÊNCIA (BATERIA/ NO BREAK). GARANTIA DE
12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO. MANUAL DO
EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO
220V/60HZ. ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS
AO
SEU
CORRETO
FUNCIONAMENTO.
MESA DE EXAMES: ACESSÓRIO(S): SUPORTE
PARA PAPEL; POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL;
MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL.
GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA
INSTALAÇÃO.
ELETROCARDIÓGRAFO - 12 DERIVAÇÕES, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DISPLAY
EM LCD PARA VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DAS
ONDAS DE ECG,
LEDS LUMINOSOS PARA
INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E FALTA DE
PAPEL, IMPRESSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL;
VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG.
COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS;
IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO, GANHO,
FREQUÊNCIA; ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E
NOME DO PACIENTE; IMPRESSORA DE CABEÇA
TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; BATERIA INTERNA
RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM
USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES);
FONTE
DE
ALIMENTAÇÃO
INCORPORADA;
ENTRADA PARA BATERIA; CIRCUITO DE ENTRADA
FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E
EQUIPAMENTOS
CIRÚRGICOS
DE
ALTA
FREQUÊNCIA; FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE
35 HZ (SELECIONÁVEL); GANHO SELECIONÁVEL DE
N/2, N E 2N; FILTRO DE 60 HZ; DETECÇÃO E
REJEIÇÃO DE MARCA-PASSO; ALIMENTAÇÃO
110/220V,
50/60HZ
E
BATERIA
INTERNA
RECARREGÁVEL; REGISTRO COM AQUISIÇÃO
SIMULTÂNEA DE
DERIVAÇÕES; FUNÇÕES
ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA; GARANTIA
DE 12 MESES A PARTIR DA INSTALAÇÃO.
ACOMPANHA UM CABO DE 3CG + ELETRODOS PRÉCORDIAIS + CLIPS CARDIOLÓGICOS E 10 BOBINAS
DE PAPÉIS. MANUAL DO EQUIPAMENTO EM
PORTUGUÊS.
ALIMENTAÇÃO
220V/60HZ.
ACOMPANHA
TODOS
OS
ACESSÓRIOS
NECESSÁRIOS
AO
SEU
CORRETO
FUNCIONAMENTO.
MESA DE MAYO; Material de Confecção: Aço
Inoxidável
MESA GINECOLOGICA; Gabinete com portas e
gavetas; Material de confecção: Aço / Ferro pintado;
Posição do Leito: Móvel

V.total

Unid

1

13.500,00

13.500,00

Unid

1

1.350,00

1.350,00

Unid

1

11.500,00

11.500,00

Unid

1

750,00

750,00

Unid

1

1.700,00

1.700,00
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06

BISTURI ELETRÔNICO DE POTÊNCIA MÁXIMA DE
150W – Equipamento mono e bipolar para
procedimentos
ambulatoriais.
Transistorizado
e
microprocessado em todas as funções. Com potência de
no máximo 150 Watts, com no mínimo as funções:
funções corte, três níveis de blend, coagulação e bipolar.
Ajustes independentes para corte e coagulação; Display
digital com LED, com escala máxima de 1W para todos
os modos de operação; Comando por teclas do tipo updown blindadas. Painel à prova d'agua; Alarmes sonoros
de segurança; Acionamento de corte e coagulação por
pedal ou caneta com comando manual; Saída bipolar
independente; Reconhecimento automático do tipo de
placa; Monitoração constante do cabo e placa com
paralisação do funcionamento em caso de falha de
conexão; Monitoração constante da resistência de
conexão placa / paciente com indicação por barra de
LEDs, emitindo sinal sonoro em caso de desconexão;
Memorização de programações realizadas; Indicação
sonora da função acionada. Equipamento com
tecnologia RF livre de harmônicas que causam danos
teciduais; Acompanhar o equipamento, no mínimo: 1
pedal para comando de corte e coagulação, 1 caneta
padrão autoclavável; 1 caneta porta eletrodos de
comando manual de corte e coagulação, reutilizável e
autoclavável; 1 placa neutra permanente em inox; 05
placas adesivas bipartidas adulto/infantil; 1 cabo bipolar
de silicone autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel
para transporte; 1 conjunto com mínimo de 5 eletrodos;
Alimentação elétrica bivolt automático ou 220V. Proteção
elétrica para partes aplicadas: tipo CF. Garantia de 12
meses a partir da instalação. Manual do equipamento em
português. Alimentação 220V/60Hz. Acompanha todos
os
acessórios
necessários
ao
seu
correto
funcionamento. Apresentar certificado de calibração.

Unid

1

7.400,00

Valor Maximo Total estimado do Lote
N°
01

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE
REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO
SPLIT, MODELO PAREDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 1 MONOFÁSICO E CONTROLE REMOTO.
GARANTIA
DE
12
MESES.
MANUAL
DO
EQUIPAMENTO EM PORTUGÛES.

Unid.

Valor Maximo Total estimado do Lote
N°
01

36.200,00

LOTE IV – ELETRODOMESTICOS
Unid.
Quant. V.unit

Descrição

7.400,00

1

2.400,00

V.total
2.400,00
2.400,00

LOTE V – MOBILIARIO
Unid.
Quant. V.unit
V.total
BALDE A PEDAL; POLIPROPILENO; 49 LITROS
Unid
1
120,00
120,00
Valor Maximo Total estimado do Lote
120,00
Descrição

6 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.
6.1- Os produtos, objeto do fornecimento deste pregão deverão ser entregues na Secretaria de
Saúde, situada na Rua João Goivinho nº 428, Centro - Cabrobó-PE, conforme solicitação do
Fundo Municipal de Saúde, em horário previamente agendado com o Chefe do Setor Competente,
no prazo máximo 90 (noventa) dias para os itens constantes nos lotes I e III e de no máximo
15 (quinze) dias para os itens constantes nos lotes II, IV e V, contados da solicitação oficial, a
partir da assinatura da Ata e/ou emissão do empenho, devidamente acompanhados dos seus
termos de garantia.
7. DO PAGAMENTO
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7.1 - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, após a entrega
efetiva do produto, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável do Fundo
Municipal de Saúde. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao Setor
Financeiro, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja
efetuado o pagamento.
8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1.
As despesas relativas ao fornecimento decorrentes desta licitação serão suportadas pelos
recursos oriundos do Governo Federal, conforme Dotação Orçamentária a Seguir:
Unidade Orçamentária: 03.01
Programa Atividade: 2900; 2901; 1852
Elemento de Despesa: 4490.52.00
9. DO PRAZO E REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1 – O contrato resultante do certame terá vigência de 12 (doze) meses, a contar data de sua
assinatura.
9.2 – A empresa contratada deverá entregar os produtos solicitados, no prazo de até no máximo
90 (noventa) dias para os itens constantes nos lotes I e III e de no máximo 15 (quinze) dias
para os itens constantes nos lotes II, IV e V, após a solicitação oficial do Fundo Municipal de
Saúde, na qual constará o local da entrega, não lhes sendo devido qualquer acréscimo, seja a que
título for.
9.3 – Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem
assim realizar o objeto do certame licitatório no local em que o instrumento convocatório assim
determinar.
10. DO VALOR ESTIMADO
10.1. O valor estimado para a aquisição pretendida é de R$ 83.965,00 (oitenta e três mil
novecentos e sessenta e cinco reais).
12 DA PROPOSTA DE PREÇO.
12.1 A Secretaria Municipal de Saúde através de seus técnicos e/ou contratados, poderá efetuar
análise e, eventualmente, emitir parecer quanto aos itens pertencentes aos Lotes I e III.
12.2. Os critérios de aceitação dos produtos obedecerão, no mínimo, às seguintes exigências:
12.2.1. Dever-se-á fornecer produtos conforme descrição neste termo, devendo sempre ser novos,
ou seja, nunca terem sido usados.
12.2.2. A proposta deverá indicar: a marca do produto oferecido, à qual ficará vinculada a proposta
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
12.2.3. As Propostas de Preços, ao serem enviadas, deverão conter as especificações técnicas
detalhadas do objeto ofertado incluindo o nome da marca e do fabricante. Portanto, não serão
aceitas as propostas de preços sem detalhamento da descrição do objeto, contendo apenas a
redação “conforme descrito no edital” ou expressão equivalente ou qualquer especificação que
não permita a clara identificação das características do objeto ofertado;
12.2.4. Deve-se evitar a exata transcrição das especificações deste Termo de Referência para a
elaboração das propostas das proponentes. Dessa forma, almeja-se: verificar/comparar a real
especificação do produto ofertado com às especificações mínimas exigidas no edital; mitigar a
possibilidade de aceitação de proposta com itens em desconformidade ao edital; evitar
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recebimento de produtos em desconformidade; e evitar a solicitação de amostras para itens que
não atendem ao edital;
12.2.5. Apresentar Registro dos produtos junto a ANVISA em plena validade (Tal documentação
deverá ser apresentada indicando-se em cada registro apresentado o número do item que
corresponde ao produto ofertado, caso o material cotado seja dispensado do registro na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, o licitante deverá apresentar cópia do ato que o isenta do
registro).
12.2.6. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação em plena validade, tal
documentação deverá ser apresentada indicando-se em cada certificado apresentado o número
do item que corresponde ao produto ofertado (em se tratando de material importado deverá ser
apresentado o certificado de boas práticas do país de origem acompanhado da tradução
juramentada para o idioma português. Caso o material cotado seja dispensado do certificado na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o licitante deverá apresentar cópia do ato que o isenta
do CBPF).
12.2.7. Apresentar os catálogos/folder/manual dos produtos.
13 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
13.1. O licitante deverá apresentar como documentação relativa à Qualificação Técnica os
seguintes documentos em referência aos Lotes I e III:
13.1.1. Alvará/Licença da Vigilância Sanitária vigente expedido pelo Órgão Sanitário Estadual ou
Municipal;
13.1.2. Autorização de funcionamento, com a situação comprovadamente ATIVA, expedida pela
ANVISA da empresa participante da licitação, de acordo com as classes de produtos exigidos no
referido edital (produtos para saúde). A comprovação poderá ser via publicação no diário oficial da
união. Em caso de isenção apresentar documentação comprobatória.
13.1.3. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
13.1.4. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades constitui
meio legal de prova.
13.2. O licitante deverá apresentar como documentação relativa à Qualificação Técnica os
seguintes documentos em referência aos Lotes II, IV e V:
13.2.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Cabrobó-PE, 14 de maio de 2018

Michelle Gomes Caldas de Sá
Secretária de Saúde
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2018-FMS
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: PREGÃO N.º ____/201__-FMS

Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso
VII do artigo 4º da Lei Federal N.º 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do PREGÃO (PRESENCIAL) N.º
___/201__-FMS.

Cabrobó (PE), __ de ________ de 201__.

_____________________________________
Nome do licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2018-FMS
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

AO
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Ref.: PREGÃO N.º ____/201__-FMS

Prezados Senhores,
Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar N.º 123/2006, e, para efeito do
cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal N.º 10.520/2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital
do PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ____/201__.
( ) – há regularidade fazendária.
( ) – não há regularidade fazendária.
Cabrobó (PE), __ de ________ de 201__.

_____________________________________
Nome do licitante
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2018-FMS
PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 015/2018-FMS
ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

Contrato N.º ___/201__-FMS.
Contrato, que, entre si, celebram, de um lado, o Município
de Cabrobó (PE), e, do outro, ___________, na forma
abaixo.

Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CABROBÓ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na _____________, na
Cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ sob o N.º ________________,
neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. ______________, residente e domiciliada na
Cidade de Cabrobó – PE, Estado de Pernambuco, doravante denominado CONTRATANTE, e, do
outro lado, a empresa _______________, pessoa jurídica de direito privado, com sede na
____________________________, N.º __, Bairro _____, na Cidade de _______, Estado
______________, inscrita no CNPJ sob o N.º ___________, neste ato representada por
____________________, inscrito(a) no CPF sob o N.º ___________, residente e domiciliado(a)
na Cidade de _________, Estado ____________, de ora em diante denominada CONTRATADA,
considerando o disposto na Lei N.º 8.666/1993 e na Lei N.º 10.520/2002, bem como a
homologação do PROCESSO LICITATÓRIO N.º ____/201__, PREGÃO (PRESENCIAL) N.º
____/201__, em __ de ________ de 201__, têm, entre si, justo e acordado, o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO - O objeto do presente contrato consiste
na aquisição, por parte do CONTRATANTE, do(s) lote(s) _________ do anexo I – Termo de
Referência do edital do PREGÃO (PRESENCIAL) N.º ____/201__, nos exatos termos da proposta
apresentada pela CONTRATADA, para atender as necessidades de _______________ das
_______________ unidades municipais, com entrega imediata.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA - O objeto deste contrato será entregue na
sede da Secretaria de Saúde, na sala do Setor competente, no prazo máximo de XX
(____________) dias, após o recebimento, por parte da CONTRATADA, de cada competente
ordem de fornecimento expedida pela Administração Pública.
§ 1º O objeto será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente, sendo lavrado Recibo Provisório,
em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei
Federal N.º 8.666/1993;
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor competente,
na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado foi cumprido de acordo com o
solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá ser lavrado Recibo Definitivo, em
02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei
Federal N.º 8.666/1993.
§ 2º Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada.
§ 3º O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de uso/consumo. O
CONTRATANTE se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que ficou
estabelecido no edital ou neste contrato, e/ou que não esteja adequado para o uso/consumo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL - Pelo objeto do presente instrumento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, para o Lote I o valor de R$_______
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(________________); para o Lote II o valor de R$_______ (________________); para o Lote III o
valor de R$_______ (________________); para o Lote IV o valor de R$_______
(________________). e; para o Lote V o valor de R$_______ (________________). O Valor
global
deste
contrato
é
de
aproximadamente
R$
______
(_________________________________).
CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO - Os pagamentos por cada entrega efetivamente
realizada, aprovada e devidamente atestada pelo Setor competente deverão ser efetuados contra
entrega dos produtos. O crédito se dará, preferencialmente, através de Ordem Bancária com
depósito em conta corrente da CONTRATADA.
§ 1º Não será concedido reajuste ou correção monetária.
§ 2º Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato na
ocorrência de fato superveniente, que implique a inviabilidade ou retardamento da execução do
contrato.
§ 3º Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as
pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente contrato serão provenientes da seguinte
Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 03.01
Programa Atividade: 2900; 2901; 1852
Elemento de Despesa: 4490.52.00
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA - O prazo de vigência do presente contrato será
de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - São obrigações da
CONTRATADA:
I - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto, tais como:
 salários;
 seguros de acidentes;
 taxas, impostos e contribuições;
 indenizações;
 vales-refeição;
 vales-transporte; e
 outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
II - responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração;
III - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
Administração, quando estes tenham sido ocasionados por empregados credenciados para a
entrega dos produtos;
IV - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por
seus empregados quando da entrega do objeto;
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V - comunicar à Administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
esclarecimentos que julgar necessário;
VI - manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no certamente licitatório em compatibilidade com as obrigações assumidas.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - São obrigações do
CONTRATANTE:
I - efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula quarta;
II - acompanhar e fiscalizar a execução do presente instrumento, comunicando à CONTRATADA
as ocorrências que, a seu critério, exijam medidas corretivas.
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES - Pela inexecução total ou parcial, ou atraso
injustificado do objeto deste contrato, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal,
ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e
ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão aplicadas às seguintes cominações,
cumulativamente ou não:
I - advertência;
II - multa, nos seguintes termos:
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues;
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo
estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns);
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do
segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia
decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos;
d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez
por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei N.º 8.666/1993, com alterações, ou
no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor
contratado, para cada evento;
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no item anterior.
§ 1º Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal N.º 8.666/1993 e posteriores
alterações.
§ 2º As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.
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§ 3º Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA as importâncias
alusivas às multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou
ainda por qualquer outra forma prevista em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO - Constitui motivo para rescisão do presente contrato,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
artigo 78 da Lei Federal N.º 8.666/1993, desde que cabível à presente contratação, resguardadas
as prerrogativas conferidas por esta lei, consoante o que estabelece o seu artigo 58.
§ 1º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa
da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados que houver
sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do § 2º do artigo 79, no que
couber.
§ 2º As formas de rescisão contratual são as prescritas no artigo 79 da Lei N.º 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO Integram o presente instrumento, como se transcritos estivessem, o edital do PREGÃO
(PRESENCIAL) N.º ____/201__-FMS, com seus anexos, e a proposta da CONTRATADA
adjudicada pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - Aplicar-se-á a Lei N.º
8.666/1993, com suas posteriores modificações, aos casos omissos do presente contrato.
§ 1º É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato o foro da
Comarca de Cabrobó, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
§ 2º E para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à
CONTRATADA, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Cabrobó (PE), __ de _________ de 201__.

_______________________
CONTRATANTE

_______________________
CONTRATADA
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