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O MUNICIPIO DE MAJOR GERCINO, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça 
Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, por seu FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar licitação, 
na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR 
PREÇO POR ITEM, através do PROCESSO LICITATORIO Nº 20/2020, VISANDO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS PARA 
ATENDER O POSTO DE SAÚDE CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM 
SILVEIRA, Nº 196, CENTRO DE MAJOR GERCINO/SC, nos termos da Lei Federal n° 
10.520/2002, de 17 de julho de 2002; do Decreto Federal nº 10.024/2019 de 20 de 
setembro de 2019; do Decreto nº 8.538/2015 de 06 de outubro de 2015; da Lei 
Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e aplicando-se 
subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e 
alterações posteriores, e, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie para a 
modalidade e às exigências estabelecidas neste edital. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2020 
EDITAL DE PREGÃO ELÊTRICO N.°03/2020  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08 horas do dia 27/10/2020; 
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h:00min horas do dia 12/11/2020; 
ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: das 09h:00min às 09h:30h do dia 
12/11/2020; 
 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h:30min (nove horas e trinta 
minutos) do dia 12/11/2020; 
 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF); 
 LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br. 
 
 
 
JUSTIFICATIVA  
CONSIDERANDO-SE que a Municipalidade esgotou todos os meios possíveis e 
necessários para a contratação de profissional de medicina e enfermagem, ao 
promover o chamamento dos aprovados do último Concurso Público, bem como dos 
últimos Processo Seletivo. Vigentes. 
CONSIDERANDO-SE a impossibilidade de paralisação/redução dos serviços 
essenciais à saúde, bem como a nova necessidade de suprir o atendimento no Centro 
de Triagem - COVID-19, em razão de ausência de profissionais; 
CONSIDERANDO-SE a defasagem de profissionais Médicos, devido ao término do 
contrato dos profissionais do Programa Mais Médicos e a interrupção da sua reposição 
pelo governo federal; 
TORNOU-SE necessário a abertura desse procedimento para destinada, 
provisoriamente, a manutenção à assistência médica aos Munícipes. 

http://www.bnc.org.br/
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No que diz respeito a escolha da modalidade Pregão, justifica-se, pois, o pregão é a 
modalidade de licitação, realizada de forma presencial ou eletrônica, através da qual a 
Administração Pública seleciona a melhor oferta, visando à contratação de bens e 
serviços comuns e ainda destaca-se por ser uma das modalidades de licitação mais 
transparente pela abertura de ampla concorrência entre interessados. 
 
RECOMENDAÇÕES  
 
Em que pese as recomendações de não aglomeração (COVID-19), os Serviços 
públicos não param, ainda mais em se tratando de serviços essenciais. Assim, medidas 
preventivas serão tomadas a fim de amenizar os riscos de contágio. Orientações serão 
dadas nas Sessões agendadas, distanciamento entre os participantes serão adotados. 
Recomendamos que os participantes tragam consigo máscaras e álcool gel.  
Às Empresas que possuem interesse em participar, recomendamos quem enviem 
representantes que não estejam no grupo de risco e orientados com as medidas 
sanitárias. 
O desejo dessa Administração é que possamos passar por esse momento com o menor 
dano possível e dirimir os efeitos com medidas como essa, que além de mantermos os 
serviços essenciais em andamento, fomenta o comércio prejudicado com as 
paralizações necessárias para a contenção do avanço do COVID-19.  
Contamos com a compreensão e colaboração de todos. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM SILVEIRA, Nº 
196, CENTRO DE MAJOR GERCINO/SC, nos termos e condições constantes no Edital 
e seus Anexos. 
 
2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
2.1 A licitação será realizada por ITEM, conforme descrição constante no Anexo I deste 
edital, Termo de Referência e demais anexos ao presente Edital. 
2.2 O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
2.3 Havendo qualquer divergência entre as especificações constantes do Sistema 
www.bnc.org.br e as presentes neste edital, prevalecerão as especificações do edital. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 
BNC – Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnc.org.br até no mínimo uma hora antes do 
horário fixado no edital para o recebimento das propostas. 
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3.2 O credenciamento junto ao provedor da Bolsa Nacional de Compras implica a 
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 
técnica para a realização das transações deste Pregão. 
3.3 Poderão participar deste Pregão (Eletrônico) as empresas ou sociedades, regularmente 
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação que 
apresentarem toda a documentação a ela exigida para o respectivo cadastramento junto a 
Bolsa Nacional de Compras. 
3.4 É vedada a participação de empresas em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
3.5 Não poderão participar da licitação as empresas que estiverem sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução. 
3.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
3.6.1 Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente credenciado 
junto à Bolsa Nacional de Compras, com poderes específicos de sua representação no 
pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras. 
3.6.2 Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional de Compras 
(ANEXO VIII). 
3.6.3 Especificações dos itens objeto da licitação em conformidade com o edital, constando 
preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do Pregoeiro no 
ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. 
3.7 O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante, que pagará a 
Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao valor 
estabelecido pela mesma de acordo com os Planos de Adesão, a título de taxa pela utilização 
dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional 
da Bolsa Nacional de Compras. Os valores abaixo poderão sofrer alterações de conformidade 
com a referida empresa. 
 

 PLANO DE ADESÃO A:    R$ 98,10 (única participação ). 

 PLANO DE ADESÃO B:    
R$ 135,00 (participação de quantos editais 
quiserem no mês) 

 PLANO DE ADESÃO C:    
R$ 197,80 (Participação em quantos editais 
quiserem no trimestre)  

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que 
terá, em especial, as seguintes atribuições: 
4.1.1 Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
4.1.2 Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 
edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração desses documentos; 
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4.1.3 Conduzir a sessão pública; 
4.1.4 Abrir as propostas de preços; 
4.1.5 Analisar a aceitabilidade das propostas em relação aos requisitos do edital; 
4.1.6 Desclassificar propostas indicando os motivos; 
4.1.7 Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance 
de menor preço; 
4.1.8 Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
4.1.9 Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 
4.1.10 Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
4.1.11 Declarar o vencedor; 
4.1.12 Elaborar a ata da sessão; 
4.1.13 Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
4.1.14 Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação; 
4.1.15 Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS 
 5.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 
instrumento de mandato previsto no item 3.6, subitem “3.6.1”, com firma reconhecida, 
operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa Nacional 
de Compras, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações no site: www.bnc.org.br. 
5.2 A participação do licitante no pregão (eletrônico) se dará por meio de participação 
direta ou através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual 
deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, 
pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no 
Edital. 
5.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará 
mediante prévia definição de senha privativa. 
5.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em 
qualquer pregão (eletrônico), salvo quando canceladas por solicitação do credenciado 
ou por iniciativa da BNC – Bolsa Nacional de Compras. 
5.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 
em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a 
BNC – Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
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5.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 
eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão (eletrônico). 
 
6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
6.1 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da 
senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e, subsequente 
encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação solicitados no 
Edital, e através do Banco Nacional de Preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observado data e horário limite estabelecido. 
6.2 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, 
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no 
objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas 
contidas neste Edital e seus Anexos. 
6.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 
ainda que por terceiros. 
6.4 Poderão participar deste Pregão, interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 
6.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 
11.488/2007, nos limites previstos da Lei Complementar 123/2006 e alterações 
posteriores. 
6.6 Não poderão participar desta licitação os interessados: 
6.6.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 
6.6.2 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
6.6.3 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
6.6.4 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei Federal nº 
8.666/1993; 
6.6.5 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação;  
6.7.Como condição para participação no Pregão na forma Eletrônica, o licitante 
assinalará “sim ou não” em campo próprio do sistema da Bolsa Nacional de Compras, 
relativo às seguintes declarações: 
6.7.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 
42 a 49; 
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6.7.2 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
6.7.3 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e e de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto da Lei Complementar nº 
123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte; 
6.8.4 Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos; 
6.8.5 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
6.8.6 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
6.8.7 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal; 
6.8.8 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 02/2009; 
6.8.9 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sansões previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e neste Edital. 
6.8.10 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser 
esclarecida através de uma empresa associada a BNC – Bolsa Nacional de Compras 
ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301, (41) 9136-7677; (41) 9191-1510 ou 
através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 
 
7. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
7.1. Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, a participação das microempresas e empresas de 
pequeno porte, 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 referem à preferência nas aquisições de bens e serviços 
pelos Poderes Públicos, observados as seguintes regras: Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Especialmente no que se referem à 
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos Poderes Públicos, observados as 
seguintes regras: 
7.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição. 
7.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
será assegurado o prazo de 05 (dias) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 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. 
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7.1.2.1. A ausência da apresentação da documentação de regularidade fiscal 
acarretará em sua restrição, e tal irregularidade poderá ser verificada, pelo pregoeiro 
na sessão por meio de consultas a sites oficiais. 
7.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43 da 
Lei Complementar nº 147/2014, 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 os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
7.1.4. O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do artigo 43, não 
se aplica aos documentos relativos à Habilitação Jurídica. 
 
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital e 
relacionados no sistema da Bolsa Nacional de Compras, proposta de preços com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim 
do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 
de envio dessa documentação.  
8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006. 
8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, e ainda posteriormente, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
8.5. Até o horário estabelecido para o encerramento do recebimento das propostas, os  
licitantes poderão retirar ou substituir a sua proposta e os documentos de habilitação 
anteriormente inseridos no sistema; 
8.6. Após o horário estabelecido para o encerramento das propostas, estas serão 
disponibilizadas para análise por parte do pregoeiro e nenhuma modificação poderá 
mais ser feita; 
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 
 
09. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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09.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
a) Valor unitário; 
b) Marca; 
c) Fabricante; 
09.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
09.3. Nos valores propostos devem estar inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto ora licitado. 
09.4. Os descontos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
09.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação.  
09.6. O licitante deve respeitar os preços estimados estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
09.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração, por parte 
do contratado, pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
a) Assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; ou  
b) Condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 
 
10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES. 
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local, indicados neste Edital. 
10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 
10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
11.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 
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10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro. 
10.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 
10.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 
10.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
10.9. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir melhor 
oferta deverá ser de Oferta não inferior a dez reais. 
10.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances. 
10.10. Será adotado para o envio de lances no pregão (eletrônico) o modo de 
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 
sucessivos, com prorrogações. 
10.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ) MINUTOS e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 02 (DOIS) MINUTOS do período de duração da sessão pública. 
10.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de 02 (DOIS) MINUTOS e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
10.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
10.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
10.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
10.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
10.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 
10.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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10.19. O Critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, conforme definido 
neste Edital e seus anexos. 
10.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
10.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 
proposta ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
10.22. A melhor proposta classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 
após a comunicação automática para tanto. 
10.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
10.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
10.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 
10.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 
a) no País; 
b) por empresas brasileiras; 
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 
às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
10.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 
10.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 
condições diferentes das previstas neste Edital. 
10.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
10.32. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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10.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao estimado estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 
10.024/2019. 
11.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço estimado fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 
11.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
11.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 
11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema ou via e-mail, no 
prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 
11.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
11.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for ocaso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
11.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto 
a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos 
nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 
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11.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
11.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
11.7.2.3. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade de 
conformidade com o Termo de Referência. 
11.7.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
11.7.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 
11.7.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 
pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
11.7.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão 
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento ou em caso de uso 
das amostras pela Administração para comprovar a qualidade do produto, as referidas 
amostras não serão devolvidas pela Administração ao licitante, nem tampouco terá que 
fazer reembolso de valores ao licitante. 
11.7.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o 
caso. 
11.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
11.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
11.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 
11.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
11.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
11.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 



ESTADO SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 08.902.303.0001/01 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

 
12. DA HABILITAÇÃO 
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a  
consulta aos seguintes cadastros: 
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); b) Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). c) Lista de Inidôneos e 
Inabilitados, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS  e 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INABILITADO );  
12.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “a”, “b” e “c” do subitem “13.1” acima, pela Consulta Consolidada 
de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 
12.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
12.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
12.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
12.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
12.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
12.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 
12.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, através do e-mail, 
licitacoes@majorgercino.sc.gov.br, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de 
inabilitação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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12.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital. 
12.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
12.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 
12.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 
a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
12.14. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, conforme disposto no artigo 27 
da Lei Federal nº 8.666/93: 
12.14.1. Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá em: 
12.14.1.1. Documento de Identificação do(s) Sócio(s) administrador(es) e cotista(s) da 
licitante (cópia autenticada); 
12.14.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
12.14.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
12.14.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
12.14.1.5. 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. 
12.14.1.6. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o estatuto 
social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus administradores, 
comprovadas por meio de publicação legal; 
12.14.1.7. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.14.1.8. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
12.14.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 
12.14.1.10. Declaração que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V 
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do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO VI.  
Observação: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e última 
alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a identificação 
do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível com o objeto 
licitado; 
12.14.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso consistirá em: 
12.14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
emitido a no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para abertura da sessão; 
12.14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 
todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 
12.14.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade ou outra equivalente, na forma da lei; 
12.14.2.4.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio sede do 
licitante, relativa à atividade ou outra equivalente, na forma da lei;  
12.14.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
12.14.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CNDT; 
12.14.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  
Observação: Caso o Licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 
12.14.3. Documentação complementar consistirá em: 
12.14.3.1. Alvará de Licença e Funcionamento/Localização e Sanitário (Estadual e 
Municipal a depender do caso). 
12.14.3.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da Licitante ou Consulta 
ao Simples Nacional. 
12.14.4. Qualificação Técnica limitar-se-á: 
12.14.4.1 Atestado de capacidade técnico-operacional, que comprove que a licitante 
tenha executado ou esteja prestando, a contento, para órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
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Federal, ou ainda para empresa privada, atividades compatíveis e pertinentes com o 
objeto da presente licitação; 
12.14.4.2 Todos os atestados deverão se referir a serviços executados nos prazos 
previstos contratualmente, com no mínimo as especificações constantes no anexo 01. 
Os atestados deverão ser emitidos em papel timbrado da concedente, datado e 
assinado.  
12.14.4.2.1 Não há obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado 
sejam idênticas à utilizada na definição dos cargos ora tratados, contudo as 
informações neles insertas deverão ser suficientes para que a área técnica da 
CONTRATANTE faça a aferição da compatibilidade dos profissionais/serviços com 
aqueles exigidos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).  
12.14.4.3 Certificado de inscrição da empresa, (Pessoa Jurídica), no Conselho Regional 
de Medicina – (CRM), válida para o respectivo ano de exercício;  
12.14.4.4 Comprovação pela licitante possuir no seu quadro permanente, na data de 
apresentação da proposta, profissional(ais) registrado(s) no CRM como 
responsável(eis) Técnico(s) da mesma. A comprovação de vínculo profissional pode se 
dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho.  
12.14.4.5 COMPROVAÇÃO de cadastro da empresa no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – (CNES) ou declaração de dispensa ou não 
obrigatoriedade assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;  
12.14.4.5.1 Indicação dos profissionais médicos, adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, (Inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93), 
acompanhada da seguinte documentação:  
12.14.4.5.2 COMPROVAÇÃO de Residência e/ou Título de Especialista;  
12.14.4.5.3 COMPROVAÇÃO de registro ou inscrição no Conselho Regional de 
Medicina – (CRM).  
12.14.4.6 Declaração da LICITANTE, de que, sendo vencedora da Licitação, se 
responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à Prefeitura, bem 
como a terceiros, no exercício de suas funções, seja por omissão, negligência ou 
imperícia de seus empregados.  
12.14.4.5 Declaração da LICITANTE, de que, sendo vencedora da Licitação, a 
empresa, bem como seus funcionários, se comprometam a manter sigilo das 
informações.  
12.14.4.6 Apresentar na assinatura do contrato Cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) ou da Ficha de Registro de Empregado; ou, Contrato de 
Prestação de Serviços, do pessoal técnico-operacional conforme as quantidades 
citadas no Termo de Referência;  
12.14.4.7 COMPROVAÇÃO de experiência de ao menos um ano na prestação de 
serviços compatíveis com o objeto licitado; 
12.14.4.7.1 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução. 
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12.14.5. Qualificação Econômico-Financeira limitar-se-á; 
12.14.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica emitida dentro de um prazo máximo de 90 (noventa) dias 
anteriores à sessão pública de processamento do pregão; 
12.14.5.2 Para licitantes com sede no Estado de Santa Catarina, as CND’s deverão ser 
apresentadas por ambos os sistemas, tanto no SAJ (antigo) www.tjsc.jus.br/portal, 
quanto no E-proc (nova versão) https://certeproc1g.tjsc.jus.br; em consonância com o 
Ofício Circular nº 055/2019 da FECAM.  
12.14.5.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, registrado na Junta Comercial do Estado 
e/ou publicado na imprensa, com os termos de abertura e encerramento, assinado pelo 
contador responsável e pelo proprietário da empresa, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, conforme índices descritos a seguir, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta (Artigo 31, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21.06.93): O Balanço e as 
demonstrações a serem apresentados, deverão ser cópia extraída do Livro Diário, com 
apresentação do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente 
autenticado pela Junta Comercial da sede da Empresa. A situação financeira da 
empresa será comprovada através dos seguintes índices (apresentar os cálculos, 
devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador):  
 
LG=AC+RLP  
--------------  
PC+ELP  
LC= AC  
------  
PC  
SG= AT  
----------  
PC+ELP  
EG= PC+ELP  
------------  
AT  
Onde: LG = Liquidez Geral  
AC = Ativo Circulante  
RLP = Realizável a Longo Prazo  
PC = Passivo Circulante  
ELP = Exigível a Longo Prazo  
LC = Liquidez Corrente  
SG = Solvência Geral  
AT = Ativo Total  
EG = Endividamento Geral  
Somente serão 
habilitadas as 
licitantes que 

LC ≥ 1,00  SG ≥ 1,00  EG ≤ 0,50  



ESTADO SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 08.902.303.0001/01 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

obtiverem: LG ≥ 
1,00  
           

12.14.5.3.1 Comprovação de possuir Patrimônio Líquido mínimo, na data da 
apresentação da proposta, de valor não inferior a 10% (dez por cento) do orçamento 
global da PMMG. As proponentes deverão comprovar a situação do Patrimônio Líquido 
através do Balanço Patrimonial. 
12.15. Declarações a serem apresentadas: 
12.15.1. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - (ANEXO V); 
12.15.2. DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO - 
(ANEXO VIII); 
12.15.3. DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE 
ME/EPP/MEI - (ANEXO VII); 
12.15.4. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONHECIMENTO   DOS 
REQUISITOS DO EDITAL – (ANEXO IX); 
 12.15.5. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE 
PARENTES - (ANEXO X); 
12.16. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, publicação em 
órgãos da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo 
Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito 
qualquer documento em papel termo sensível. As cópias deverão ser apresentadas 
perfeitamente legíveis. 
12.17. A falta de quaisquer documentos exigidos no edital implicará inabilitação da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo exceto prazo para  
realização de Diligência a fim de sanar dúvidas e/ou falhas existentes a época da 
licitação para complementação da documentação exigida para a habilitação. 
12.18. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com número 
do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se 
aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram a matriz e outros à filial. Caso o 
licitante seja a Matriz e a executora a filial, os documentos referentes à habilitação 
deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente. 
12.19. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese 
de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos 
a no máximo a 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das 
propostas. 
12.20. As microempresas e as empresas de pequeno porte, 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, conforme previsto no artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 
posteriores. 
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12.21. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
12.22. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
12.23. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Complementar 
123/2006 e alterações posteriores. 
12.24. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 
12.25. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
12.26. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
12.27. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor.  
 
13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 03 (três) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 
13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografa ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 
13.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 
13.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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13.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso conforme constante no art. 5º 
da Lei nº 8.666/93. 
13.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 
13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
13.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.  
 
14. DOS RECURSOS 
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.  
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 
14.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
14.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
14.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
14.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
14.7. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, 
no seguinte endereço: Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, Prefeitura Municipal de 
Major Gercino – Bairro Centro, Major Gercino, Estado de Santa Catarina, Brasil. 
14.8. A interposição de recursos suspende o prazo de validade da proposta até a 
decisão. 
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15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006 e alterações posteriores. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
15.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
15.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e ou e-mail, de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 
a regular decisão dos recursos apresentados. 
16.2. Após a fase recursal, ou os licitantes participantes abrir mão do Recurso 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 
procedimento licitatório. 
 
17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
17.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
18.1. Na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou se previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, ou 
ainda na hipótese de caso fortuito, de força maior, ou fato do príncipe, as partes de 
comum acordo, restabelecerão o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
forma do disposto na alínea “d” do Inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 
18.2. O responsável pelo contrato poderá ainda rever de ofício os preços registrados, 
de modo a ajustá-los, na data da Ordem de Fornecimento, para os fins previstos no 
inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações 
conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista e 
deverá atender as seguintes disposições: 
 
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
19.1. O fornecimento, do objeto licitado será efetuado pelo licitante vencedor 
obedecendo aos procedimentos indicados no Termo de Referência e ainda: 



ESTADO SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 08.902.303.0001/01 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

19.2. Não serão aceitos fornecimentos feitos em desacordo com o contido nas 
autorizações; 
 
20. DO PAGAMENTO 
20.1. O pagamento do fornecimento será efetuado pela Contratante em até 30 (trinta) 
dias corridos após a emissão, por parte da Contratada, da documentação fiscal e 
contábil e a devida aprovação do setor responsável pelo recebimento dos produtos. 
20.2. E será realizado por meio de  crédito em conta-corrente no domicílio bancário 
informado na proposta de preços. 
20.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas de cópia da certidão de regularidade 
para com o FGTS, CNDT e das Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal sob pena de suspensão do pagamento. 
20.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
Contratada e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação 
válida. 
20.5 É obrigatório o recebimento da nota fiscal eletrônica pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública, em substituição aos modelos 1 e 1 A, para as transações que 
gerarem ICMS – aquisição de materiais, sob pena do Município não efetuar o 
pagamento devido. O cupom fiscal continuará sendo aceito. 
20.6 Eventuais atrasos de até 90 (noventa) dias do pagamento da fatura motivada por 
insuficiência de caixa não desobriga o contratado de cumprir o objeto da licitação e do 
contrato, conforme disposto no art. 78, inc. XV da lei 8666/93. 
20.7 Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na 
proposta de preço, será descontado as parcelas correspondente ao Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda e eventuais débitos para com a 
Fazenda Municipal, quando for o caso. 
20.8 As dotações orçamentárias a serem utilizadas serão as vigentes do presente ano 
de 2020/2021, a saber: 
 

 
 
 
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
21.1 As penalidades e sanções estão previstas nas cláusulas 11º até 14º, do ANEXO nº 
XI - MINUTA DO CONTRATO. 
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21.2 Para o caso de inadimplemento, estão previstas no ANEXO nº XI - MINUTA DO 
CONTRATO. 
21.3 As multas estão previstas no ANEXO nº XI - MINUTA DO CONTRATO. 
21.4 As sanções, penalidades e multas previstas na minuta do contrato também são 
validas para todo transcorrer desta licitação. 
21.5 As penalidades, sanções, punições e multas estão descritas ANEXO nº 06 - 
MINUTA DO CONTRATO e fazem parte integrante deste Edital e podendo ser aplicada 
no transcorrer de todo o certame licitatório. 
21.6 Caberá ao Pregoeiro ou a Comissão de Licitação julgar e aplicar as punições, 
multas e sanções referentes a todas as etapas do certame de licitação até a sua 
homologação e adjudicação. 
21.7 Caberá ao Fiscal de Contrato, Setor de Contratos, Procuradoria julgar as punições 
multas e sanções referentes ao contrato. 
 
22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica via plataforma - Portal 
Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br, pelo e-mail (desde que assinado 
digitalmente) licitacoes@majorgercino.sc.gov.br e/ou por petição dirigida ou protocolada 
na Sede do Poder Executivo, sito  Rua Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78, centro 
de Major Gercino/SC, setor de Protocolo.  
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Termo de 
Referência e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 
contados da data de recebimento da impugnação. 
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 
abertura da sessão pública, por meio plataforma eletrônica e/ou via e-mail  
licitacoes@majorgercino.sc.gov.br, bem como, via telefone (48) 3273-1258. 
22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 
úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e dos anexos. 
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 
22.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
22.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
 
23. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: 

http://www.bnc.org.br/
mailto:licitacoes@majorgercino.sc.gov.br
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23.1. Os licitantes vencedores ficarão obrigados a: 
23.1.1. Fornecer os produtos nas condições, no preço e no prazo estipulados no Edital; 
23.1.2. Entregar os produtos em conformidade com o estipulado no ANEXO I. 
23.1.3. Recebidos os produtos, estes serão conferidos pelo setor competente, que 
atestará a regularidade dos mesmos. Se constatada qualquer irregularidade, a empresa 
deverá substituí-lo(s), em conformidade com o disposto na minuta contratual; 
23.1.4. Estando em mora os licitantes vencedores, o prazo para substituição dos 
produtos não interromperá a multa por atraso prevista na minuta contratual. 
23.1.5. Manterem durante o fornecimento do contrato todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
23.1.6. Não transferirem a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, 
sem prévia anuência da Administração. 
23.1.7. Demais responsabilidades definidas na minuta contratual/ata de registro de 
preço em anexo. 
23.1.8. Atender as condições de recebimento e aceitação dos produtos. 
 
24. DO CONTRATO 
24.1. Será firmado contrato com os licitantes vencedores, que terá suas cláusulas e 
condições reguladas pela Lei n. 8.666/1993 e Lei n° 10.520/2002. 
24.2. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelos 
licitantes vencedores e que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem 
como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.  
24.3. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
24.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 
24.3.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
24.4. Se os licitantes vencedores se recusarem a assinar o contrato/ata, sem 
justificativa por escrita aceita pela Administração, será convocado outro licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 
24.5. No caso do subitem anterior, sujeitam-se os licitantes vencedores, às penalidades 
aludidas no item 23 – Das Sanções Administrativas, deste Edital e na minuta contratual. 
24.6. Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato/ata, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 
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licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 
24.7 A supervisão e fiscalização será feita pelo fiscal relacionado no termo de 
referência. 
24.8 A vigência do contrato a ser firmado até 31/12/2020, podendo ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com 
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração. 
24.9 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual que objetiva a 
obtenção de preços e condições mais vantajosos para a Administração, conforme 
estabelece o inciso II, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 
24.10 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição 
para a renovação. 
24.11 Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela 
CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos, admitindo-se a negociação 
como redução de preços. 
24.12 Não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA tiver sido 
declarada inidônea, impedida ou suspensa temporariamente de participação em 
licitação e/ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos. 
24.13 O objeto deste Edital e o Termo de Referência será contratado pelo preço 
ofertado na proposta da licitante vencedora, que será fixo e irreajustável exceto nos 
casos de reequilíbrio econômico financeiro. 
24.14 Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que 
seja observado o interregno mínimo de um ano. 
24.15 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a 
partir da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo certo que se considera 
como data do orçamento aquela do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente vigente à época da apresentação da proposta. 
24.16 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir 
da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação. 
24.17 A CONTRATADA poderá exercer, perante a CONTRATANTE, seu direito à 
repactuação, sendo que, se não o fizer de forma tempestiva, e, por via de 
consequência, prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá a 
preclusão de seu direito de repactuar. (Acórdão n.º 1.828/2008 – TCU/Plenário). 
24.17.1 As repactuações a que a CONTRATADA fizer jus e que não forem solicitadas 
durante a vigência do contrato, também serão objeto de preclusão com o encerramento 
do contrato. 
24.18 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação da planilha de custos e formação de preços que fundamente a 
repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação. 
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24.18.1 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento 
legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva, o que deverá ser 
comprovado com a cópia do documento legal que lhe deu ensejo. 
24.19 A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos 
alegada pela CONTRATADA. 
24.20 A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à 
CONTRATANTE para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção 
do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas 
as exigências de habilitação previstas neste Edital e no Termo de Referência. 
24.21 É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Edital, 
sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas. 
 
25. DA RESCISÃO: 
25.1. O contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e alterações e 
nos moldes definidos na minuta contratual/ata em anexo. 
25.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da Lei n. 
8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de 15% ( quinze 
por cento) sobre o valor do contrato/ata. 
 
26. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
26.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente após a comprovação de que o fornecimento foi 
realizado de acordo com o edital e anexos. 
26.2 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da entrega, no local e endereço indicados nos capitulo 10º. 
26.3 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 
26.3.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
26.3.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com 
a indicação da Administração, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado; 
26.4 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
26.5 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
26.6 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contado da data de entrega do(s) serviço(s) uma vez verificado o atendimento integral 
da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento 
Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável. 
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27. DILIGÊNCIA 
27.1. O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar demais esclarecimentos que 
julgar necessários. 
27.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou 
autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução 
do processo. 
27.3. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade 
real, será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar 
fatos existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação 
dos participantes, porém não documentados nos autos. 
 
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente na Administração. 
28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 
os princípios da isonomia e do interesse público. 
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 



ESTADO SANTA CATARINA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR GERCINO 

Departamento de Compras/Licitações 
CNPJ: 08.902.303.0001/01 

 

 

Gerônimo Silveira Albanas, 78, Centro, Major Gercino/SC. CEP: 88260-000. 
Fone (48) 32731122 Fax (48) 32731258 

E-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br 

28.11. O Edital está disponibilizado na íntegra no endereço eletrônico nos sites: 
www.majorgercino.sc.gov.br - Portal da Transparência de Major Gercino (Licitações); 
www.bnc.org.br e ainda através do e-mail: licitacoes@majorgercino.sc.gov.br . 
28.12. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser 
procuradas pelo interessado no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de Major 
Gercino/SC, sito Rua Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78,– Bairro Centro 
Administrativo, de segunda-feira à quinta-feira, das 08h00- às 11:30min e 13h00 às 
17h00, e às sextas-feiras das 8h00 às 11h30min, e ainda através do e-mail: 
licitacoes@majorgercino.sc.gov.br, bem com, via telefone (48) 3273-1258. 
28.13. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do 
certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites: 
www.majorgercino.sc.gov.br – Portal da Transparência; www.bnc.org.br; bem como as 
publicações no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
e/ou Diário Oficial da União, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e 
avisos. 
28.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, e deverão ser inclusos no 
sistema os seguintes anexos os quais deverão ser anexados ao sistema: 
ANEXO I - Termo de Referência; 
 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial;  
ANEXO III – Termo de Adesão – BNC;  
ANEXO IV – Custo de Adesão pela utilização do sistema; 
 ANEXO V – Declaração Idoneidade;  
ANEXO VI – Declaração de Cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO VII - Declaração de Enquadramento ME/EPP/MEI; ANEXO VIII – Declaração 
de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;  
ANEXO IX – Declaração de Responsabilidade de Conhecimento dos Requisitos do 
Edital; ANEXO X – Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício de Parentes; 
 ANEXO XI – Minuta de Contrato  
 
29. DO FORO 
29.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de São João Batista/SC. 
 
Major Gercino, 22 de outubro de 2020 
 

Marcos Marcelino 
Secretário de Saúde 
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ANEXO nº I- ESPECIFICAÇÃO 
 
JUSTIFICATIVA  
 
CONSIDERANDO-SE que a Municipalidade esgotou todos os meios possíveis e necessários 
para a contratação de profissional de medicina e enfermagem, ao promover o chamamento dos 
aprovados do último Concurso Público, bem como dos últimos Processo Seletivo. Vigentes. 

 
CONSIDERANDO-SE a impossibilidade de paralisação/redução dos serviços essenciais à 
saúde, bem como a nova necessidade de suprir o atendimento no Centro de Triagem - COVID-
19, em razão de ausência de profissionais; 

 
CONSIDERANDO-SE a defasagem de profissionais Médicos, devido ao término do contrato 
dos profissionais do Programa Mais Médicos e a interrupção da sua reposição pelo governo 
federal; 
 

TORNOU-SE necessário a abertura desse procedimento para destinada, 
provisoriamente, a manutenção à assistência médica aos Munícipes. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO 
 

Itens      Procedimento/Médico                        Quantidade/horas                   Valor máximo hora           

 

01             Clínico Geral                                             600h                               R$ 140,00 

02             Especialistas                                             300h                               R$ 403,33 

 
 
Termo de Referência 
 
Quanto as especialidades a serem usadas: Urologista 
                                                                      Psiquiatra 
                                                                      Ginecologista 
                                                                      Pediatra 
                                                                      Cirurgia Geral 
                                                                      Endocrinologista 
 
1. OBJETO Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos na 
Unidade Básica de Saúde Central da Secretaria Municipal de Saúde de Major Gercino. 
  
2. OBJETIVO ESPECÍFICO O presente Edital tem por objeto credenciar entidades privadas, 
com ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de atenção à saúde, para prestação de 
serviços médicos para as seguintes áreas: 
 
2.1 Médico Especialista - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade. realizar 
solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e 
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interpretar resultados de exames diversos, comparando os com os padrões normais para 
confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados 
a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter 
registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença. Dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua 
área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; Elaborar 
programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em 
geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 
participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, 
ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; 
respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público 
ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; executar outras 
tarefas da mesma natureza ou nível de complexidades associadas ao seu cargo. Habilitação: 
Curso Superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina conforme sua 
especialidade. 
 
2.2 Médico Clinico Geral - Desenvolver atividades de execução qualificada, de grande 
complexidade, abrangendo serviços de defesa, proteção e recuperação da saúde individual e 
coletiva, nas várias especialidades médicas, correlacionadas aos programas desenvolvidos ao 
Departamento Autônomo de Saúde Pública. Habilitação: Curso Superior em Medicina e registro 
no Conselho Regional de Medicina. 
 
Os serviços solicitados à Contratada deverão ser prestados no local a ser definido pela 
Secretaria ou Fiscal do Contrato, a partir da emissão da Autorização de Fornecimento 
pelo Setor de Compras, previamente agendados. 
 
A execução dos serviços será solicitada conforme a necessidade do órgão solicitante. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação 
Pregão, na Forma Eletrônica Nº 03/2020 acatando todas as estipulações consignadas 
no respectivo Edital e seus anexos. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
 
NOME DA EMPRESA:                                                 CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
REPRESENTANTE e CARGO:                                   CARTEIRA DE IDENTIDADE e 
CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE:                                         AGÊNCIA e Nº DA CONTA 
BANCÁRIA  
 
PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital. 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a 
presente licitação. 
MARCA E MODELO 
Deverá constar na proposta a marca do item a ser fornecido. 
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital. 
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, 
impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e 
comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer 
que incidam sobre a contratação. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do 
Pregão. 
GARANTIA: 
LOCAL E DATA 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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ANEXO III  
 
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA 
NACIONAL DE COMPRAS DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020  

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA 
NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES 

 

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 

Nome:(Razão Social)  

CNPJ: (X) ME/EPP 

Endereço:  

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: Inscrição estadual: 

Telefone comercial:  

Representante legal: E-mail*: 

RG: Emissor: 

CPF:  

Celular: Data de Nascimento: 

Responsável Financeiro: Telefone: 

E-mail financeiro:  

E-mail (_________________) no qual gostaria de receber informativo de 
editais. Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os 
editais 

*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa 
 
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão 

ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de 

Compras “BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as 

disposições que seguem.   

2. São responsabilidades do Licitante:   

i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar;   
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ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida 

nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;   

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e 

nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, 

dos quais declara ter pleno conhecimento; 

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e 

se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e   

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação 

implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do 

Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.    

4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança 

bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 

definidos no Anexo III do regulamento.   

5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser 

rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação 

expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência 

ou decorrentes de negócios em andamento.    

   

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____. 
 
 

 

 Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por 

verdadeiro)  
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FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  

 PARA FORNECEDORES:   

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 
10.520/2002. que diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da 
informação” e para o fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza 
hospedagem de dados e serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação 
em nuvem, bem como o armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações 
constantes por meio de desenvolvimento de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e 
completa de pesquisa de editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, 
com orientações nas dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.  
Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada participante 
O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.   

Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de 
pagamento:   

  PLANO DE ADESÃO A:   
 

R$ 98,10 (única participação ). 

 PLANO DE ADESÃO B:   
 

R$ 135,00 (participação de quantos editais quiserem no mês) 

 PLANO DE ADESÃO C:   
 R$ 197,80 (Participação em quantos editais quiserem no 

trimestre)  

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como 
apresentar uma nova tabela de cobrança.  
Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação. 

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação. 

Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua contratação. 

O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim 
como ins-crição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro 
dos inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua 
Senha ou de Chave Eletrônica.    
Para o plano de adesão C  ao termino do contrato o fornecedor poderá optar pela renovação 

e/ou outro plano.  

A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto 
bancário”.  
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do 
comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.    
Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao 
sistema, com reconhecimento de firma e procurações (se for o caso).  E o envio dos originais 
no prazo de 10 dias a contar da data da assinatura.  
Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será 
aceita.    
Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____. 
   
Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por 
verdadeiro) 
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ANEXO IV 
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 
TERMO DE ADESÃO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 
 
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO (ELETRÔNICO) DA 
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE 
OPERAÇÕES Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica) 
 

Nome:(Razão Social) 

CNPJ:                                                      ( ) ME/ EPP 

Endereço: 

Complemento:                                           Bairro: 

Cidade:                                                           UF: 

CEP:                                                           Inscrição estadual: 

Telefone comercial: 

Representante legal:                                          E-mail*: 

RG:                                                                   Emissor: 

CPF: 

Celular:                                                                     Data de nasc: 

Responsável Financeiro:                                           Telefone: 

e-mail financeiro: 

 
*e-mail                   ( )      no qual gostaria de receber informativo de editais. 
 
Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais o e-mail 
obrigatoriamente, deverá ser do representante legal da empresa. 
 
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão 
ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de 
Compras 
“BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições 
que 
seguem. 
São responsabilidades do Licitante: 
a) Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 
negócios dos quais venha a participar; 
b) Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 
c) Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas 
demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos 
quais declara ter pleno conhecimento; 
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d) Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se 
responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e 2. O Licitante 
reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento 
de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras. 
3. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança 
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições 
definidos no Anexo IV do regulamento. 
4. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser 
rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação 
expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência 
ou decorrentes de negócios em andamento. 
 
_______________, ____ de _________ de 2020. 
______________________________________________ 
Identificação e assinatura do responsável 
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ANEXO V 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

 
DECLARAÇÃO 
 

 
 
 
(Nome da Empresa) CNPJ/MF Nº _______________________, sediada (Endereço 
Completo) 
 
 
 
 
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
 
 
 
(Local e Data) 
 
 
 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
 
 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO VI 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

DECLARAÇÃO 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL  
 
À__________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ 
nº________________________, localizada a 
Rua__________________________________________, nº______, 
Bairro_______________________, __________________________, 
UF____________, DECLARA para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal nº 8.666/93, que não possui, em seu Quadro de Pessoal, empregados 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, de 14 (quatorze) anos, na 
condição de aprendiz, em observância ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (Lei 
Federal nº 9.854/1999) que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
_________________, ____ de _________ de 2020. 
 
Representante legal / CPF 
 
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. 
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ANEXO VII 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº03/2020 -Médicos 

 
DECLARAÇÃO -Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Na hipótese do licitante ser ME ou 
EPP). 
 
 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº _______________________, sediada 
(endereço  completo). 
 

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação 
de licitação na modalidade de Pregão, que estou(amos) sob o regime de 
_______________________ ME ou EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006. 
 
Local e data 
 
 
Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO VIII 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
À__________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ 
nº________________________, localizada a 
Rua__________________________________________, nº______,  
Bairro_______________________, __________________________, 
UF____________, DECLARA para os devidos fins, e, sob as penas da lei, cumprir 
plenamente os requisitos de habilitação para participação do Pregão (Eletrônico) nº 
003/2020, conforme estabelecido no Art 4º, Inciso VII da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002. 
 
_____________, ____ de ________ de 2020. 
 
__________________________________________ 
Representante legal / CPF 
 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IX 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

 
 
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONHECIMENTO DOS REQUISITOS 
DO EDITAL 
 
À__________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ nº________________________, localizada a 
Rua__________________________________________, nº______, 
Bairro_______________________, __________________________, 
UF____________. Declara para fins de atendimento ao que consta do Edital do Pregão 
(Eletrônico) nº 01/2020, da Prefeitura Municipal de Major Gercino, que tomou 
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se 
compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer os bens ora licitados de 
qualidade, sob as penas da Lei. 
 
_______________, _____ de ____________ de 2020. 
 
________________________________________________ 
Representante legal / CPF 
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ANEXO X 
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 20/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 03/2020 – Médicos 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE               
PARENTES 

 
 
À__________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ 
nº________________________, localizada a 
Rua__________________________________________, nº______, 
Bairro_______________________, __________________________, 
UF____________. 
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento 
licitatório sob  a modalidade Pregão (Eletrônico) nº 001/2020, instaurado pela Prefeitura 
Municipal de Major Gercino, que de acordo com o Art. 9 da Lei 8.666/93 de 21 de junho 
de 1993, que na empresa acima qualificada, não existe sócio ou empregado com 
relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e 
Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes 
Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, 
e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou 
assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, 
assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei. 
Por ser verdade, firmamos o presente. 
 
_________________,____de ___________ de 2020. 
 
_______________________________________________ 
Representante legal / CPF 
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO nº XI  
MINUTA DO CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL n.º xxxx  
 

CONTRATANTE:  
O MUNICÍPIO DE MAJOR GERCINO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAJOR 
GERCINO, Estado de Santa Catarina, localizada na Praça Gerônimo Silveira Albanas, nº 78.  
 
CONTRATADA:  
A pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ. sob o número, com sede na ,, , neste ato 
representado pelo senhor(a) de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 
(procuração/contrato social/estatuto social), fica ajustado, mediante as cláusulas abaixo, o 
seguinte:  
 
1º. CLÁUSULA DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1. Vincula-se o presente Contrato às normas previstas no texto consolidado da Lei nº 
8.666/93 e demais Legislações vigentes aplicáveis e ao Edital de Licitação nº 20/2020 .  
 
2º. CLÁUSULA DO OBJETO  
 
2.1. Constitui objeto deste a xxxx  
 
3º. CLÁUSULA DO VALOR  
3.1. O valor do presente contrato é de R$ ();  
 
4º. CLÁUSULA DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DOTAÇÃO  
 
4.1. Os pagamentos deste contrato correrão por conta das seguintes dotações:  
 

 
 
5º. CLÁUSULA DO REAJUSTE  
5.1. Para reajustamento de preços bem como alterações nos casos previstos no §8º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93 não podendo ser inferior a 1 (um) ano a partir da assinatura do contrato;  
5.2. O reajustamento se dará pelo índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 
Considerando o mês e dia da assinatura do Contrato.  
5.3. É admitida a repactuação dos preços deste contrato, desde que seja observado o 
interregno mínimo de 1 (um) ano a partir da assinatura do mesmo, e a Administração tenha 
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interesse na continuidade dos serviços e o mesmo permaneça economicamente vantajoso para 
a Municipalidade.  
5.4. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 
um ano, contado da data limite da assinatura do contrato, ou, nos reajustes subsequentes ao 
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser 
reajustados utilizando-se a variação do Índice INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 
do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística, acumulado em 12 (doze) meses. 
5.5.1. Caso o CONTRATADO não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato 
sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.  
 
6º. CLÁUSULA DA VIGÊNCIA  
6.1. O prazo de vigência deste contrato é até 31/12/2020, contado da data da sua assinatura.  
6.2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento ou termo de aditivo 
conforme o disposto no artigo Art. 55, III e art.57 e art. 65 da lei 8666/93, enumerados de forma 
simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente e caso sejam preenchidos 
seguinte requisitos abaixo: 
I. Os serviços foram prestados regularmente; 
II. A CONTRATADA não tenha sofrido punições de natureza pecuniária; 
III. A Administração ainda tenha interesse na realização do serviço e na prorrogação do mesmo; 
IV. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
V. A CONTRATADA concorde com a prorrogação; 
VI. Deverá o Fiscal do Contrato e a CONTRATADA informar à unidade de Gerência de 
Contratos, nos respectivos autos, o interesse na prorrogação do contrato já com a devida 
solicitação de reajustamento dos preços praticados sob sua responsabilidade, apresentando as 
devidas justificativas por escrito junto a Gerência de Contratos. 
6.3. O Contrato prorrogado sua vigência após 12 meses a partir de sua assinatura e a 
CONTRATA não tendo solicitado o reajustamento dos preços na sua justificativa conforme 
Clausula Quarta, item VI deste contrato, e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a 
preclusão do direito do reajuste anual. 
6.4. O preço ora ajustado é fixo, somente admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro mediante a comprovação cumulativa de fato: 
I) Imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências; 
II) Estranho à vontade das partes; 
III) Inevitável; 
IV) Causa de desequilíbrio muito grande no contrato 
 
7º. CLÁUSULA - DO PRAZO DE RECEBIMENTO 
7.1. Solicitação: A Contratante fará a solicitação do objeto de imediato, após - AF, cuja emissão 
se dará pelo Setor de Compras. 
7.2. Local: Os serviços solicitados à Contratada deverão ser prestados no local a ser definido 
pela Secretaria ou Fiscal do Contrato, a partir da emissão da Autorização de Fornecimento pelo 
Setor de Compras. 
7.3. Pedido: A execução dos serviços será solicitada conforme a necessidade do órgão 
solicitante. 
 
8º. CLÁUSULA DO PAGAMENTO: 
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8.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 
8.2. O pagamento será feito mediante crédito aberto por conta corrente no nome da Contratada, 
em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Caso a contratada não 
possua vinculo com essas instituições bancarias deverá arcar com custos da transferência 
interbancária de recursos (TED - Transferência Eletrônica Disponível). 
8.3. É obrigatório o recebimento da nota fiscal eletrônica pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública, em substituição aos modelos 1 e 1 A, para as transações que gerarem 
ICMS – aquisição de materiais, sob pena do Município não efetuar o pagamento devido. O 
cupom fiscal continuará sendo aceito. 
8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro 
contábil da liquidação da despesa efetuada na respectiva nota fiscal e/ou no boletim de 
medição, observada a ordem cronológica de vencimento das faturas para cada fonte 
diferenciada de recursos, nos termos do art. 5º da lei nº 8666/93. 
8.5. Eventuais atrasos de até 90 (noventa) dias do pagamento da fatura motivada por 
insuficiência de caixa não desobriga o contratado de cumprir o objeto da licitação e do contrato, 
conforme disposto no art. 78, inc. XV da lei 8666/93. 
8.6. Do valor a ser pago e creditado na conta bancária do contratado e indicada na proposta de 
preço, será descontado as parcelas correspondente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, o Imposto de Renda e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o 
caso. 
 
9º. CLÁUSULA DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. A supervisão do presente contrato será feita pela Contratante, através da Secretaria 
solicitante e pelo Fiscal de contrato indicada pela mesma, as quais se incumbirão das 
anotações e posterior comunicação dos atos praticados pela Contratada. 
 
10º. CLÁUSULA DA RESPONSABILIDADE: 
10.1. Da Contratada: 
10.1.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. A CONTRATADA, além das 
obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital e neste contrato nomear preposto para, durante 
o período de vigência, representá-lo na execução do contrato; e seguir as seguintes 
responsabilidades; 
I.Fica a Contratada responsável por todos e quaisquer danos causados à Contratante durante a 
vigência do contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais inerentes ao contrato, nos termos da Secção IV - da execução dos contratos, artigos 
66-71 e parágrafos, da Lei nº 8.666/93. 
II. Obriga-se a Contratada ao fiel cumprimento do objeto contratado. 
III.Obriga-se a Contratada, ainda, a manter e a observar todas as condições exigidas na 
licitação, durante o fornecimento do objeto licitado. 
IV.Considera-se que o prazo da assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis a contar da 
notificação que ocorrerá através de e-mail ou de telefone ou de fac-símile, feita pelo setor de 
contrato. Não cumprindo o prazo estabelecido para assinatura, ocorrerão às sanções de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com administração pública de acordo com a 
lei 8666/93. 
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V.O atraso da entrega por mais de 05 (cinco) dias, após autorização de fornecimento – “AF”, 
poderá acarretar em declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública de acordo com a lei 8666/93. 
VI.É dever da CONTRATA manter atualizado junto do Setor de Contratos e no referido 
Processo Licitatório o seu endereço comercial, postal completo e seu endereço eletrônico de e-
mail, durante todo o processo de vigência contratual. 
VII. Obriga-se a Contratada a cumprir o prazo de entrega e da execução dos serviços 
contratados até no máximo 5 (cinco) dias após a emissão da autorização de fornecimento –
“AF”. O atraso da entrega por mais de 05 (cinco) dias, após autorização de fornecimento - af, 
poderá acarretar em declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública e multas de 0,33% até 30% do valor total do contrato de acordo com a lei 8666/93. 
VIII. manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, 
devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção 
dessas condições; 
IX.responsabilizar-se por todas as despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes, equipamentos, 
seguros, tarifas, tacas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e 
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados; 
X. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências da CONTRATANTE; 
XI. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 
deste contrato; 
XII- comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e 
prestar os esclarecimentos solicitados; 
XIII- fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com 
o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
XIV- ser responsável exclusivo por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, 
pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos documentos, 
causados por seus empregados; 
XV- refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
XVI- recrutar, selecionar e encaminhar à CONTRATANTE os empregados necessários à 
realização dos serviços, de acordo com a qualificação mínima exigida; 
XVII- realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das 
atribuições de seus empregados; 
XVIII- manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
XIX- cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade 
responsável pela fiscalização do contrato, E Setor de Contratos e Compras adotando as 
providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados; 
XX- coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 
XXI- administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados; 
XXII- assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto; 
XXIII- instruir os seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios; 
XXIV- cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
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XXV- solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de 
quaisquer equipamentos pertencentes à CONTRATADA; 
XXVI- colocar à disposição da CONTRATANTE os equipamentos e ferramentas solicitados para 
a perfeita realização dos serviços, os quais deverão estar em ótimas e permanentes condições 
de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas; 
XXVII- realizar a manutenção dos equipamentos e seus acessórios, necessários à execução 
dos serviços; 
XXVIII- fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de segurança 
recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso, afastando do serviço aqueles 
empregados que se negarem a usá-los, 
XXIX- responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do Local onde 
será prestado os serviços. Seja por meio próprio ou mediante vale transporte, inclusive em 
casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações em que se faça 
necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; 
XXX- responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da 
CONTRATANTE; 
XXXI- responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência; e 
XXXII- responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 
XXXIII- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem 
pode onerar o objeto deste contrato. 
XXXIV- São expressamente vedadas à CONTRATADA: a veiculação de publicidade acerca 
deste contrato, salvo se houver prévia autorização da CONTRATANTE; e a subcontratação 
para a execução do objeto deste contrato; 
XL Em caso de falta de profissional por qualquer motivo caberá à empresa contratada 
providenciar o envio de outro profissional em até 01 hora para a substituição temporária 
daquele. 
XLI Correrão por conta da contratada os encargos trabalhistas e previdenciários oriundos desta 
contratação, caso houver. 
XLII A empresa responsabilizar-se-á por todos os danos causados ao município e/ou terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo provocado pela negligência, imprudência ou imperícia quando 
da execução dos serviços prestados, devendo repará-las as suas expensas. 
XLIII Fica vedada a cobrança ao usuário sob qualquer argumento e/ou justificativa. Bem como a 
indicação de consultas em seus consultórios particulares. 
XLIV Fica obrigada a contratada a atender e respeitar a filosofia de trabalho da instituição, no 
que diz respeito ao atendimento humanizado. 
XLV Fica obrigada a contratada a colaborar na elaboração dos Protocolos Clínicos e de rotinas 
na sua área de atuação; 
10.1.2. Da documentação fiscal. 
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10.1.2.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, a 
CONTRATADA deverá entregar aos setores de Setor de Contratos, Contabilidade, Setor de 
Compras e Tesouraria, sempre que solicitada á documentação a seguir relacionada: 
10.1.2.2 Mensalmente, acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, 
cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes 
documentos: 
a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 
b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA; 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
10.1.2.2 Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA 
terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da 
FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente. 
10.1.2.3 O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 
CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais implicarão rescisão 
contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades e demais cominações legais. 
10.3. Da Contratante: 
I- Obriga-se a Contratante ao pagamento do objeto do contrato, em conformidade com o 
disposto na Cláusula Terceira e na Cláusula Oitava. 
II- expedir as ordens de serviço, com todas as informações necessárias à execução dos 
serviços contratados; 
III- prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 
representante ou preposto da CONTRATADA; 
IV- proceder às medições e efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
V- exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse fim; 
VI- comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato; 
VII- observar o cumprimento dos requisitos exigidos nas especificações técnicas, solicitando à 
CONTRATADA as substituições e as correções que se verificarem necessárias. 
 
11º. CLÁUSULA DAS PENALIDADES: 
 
11.1. Sem prejuízo das demais sanções prevista em Lei e com fundamento nos artigos da lei 
8666/93 e artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, e garantida a ampla defesa, poderão ser aplicadas 
as seguintes penalidades: I- Advertência ou Notificação conforme parágrafo 11.2 desta 
cláusula; II- Multa conforme parágrafo 11.5 desta cláusula III- Suspensão e impedimentos 
conforme parágrafo 11.3 desta cláusula IV- Declaração de inidoneidade; conforme parágrafo 
11.4 desta cláusula 11.1.1 As penalidades dos incisos III e IV poderão ser aplicadas e 
assegurada a defesa prévia da Contratada com abertura de respectivo processo administrativo. 
11.1.2. As penalidades dos incisos I e II poderão ser aplicada pelo fiscal ou setor responsável 
do contrato sem necessidade de abertura de processo administrativos ao verificar o agravo da 
CONTRATADA. 11.1.3. As penalidades previstas do parágrafo 11.1 incisos I, II, III e IV poderão 
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ser aplicadas simultaneamente ou separadamente. 11.1.3.1. Cada penalidade é independente 
entre si. 11.1.3.2. A aplicação dos incisos I,II,III,IV do parágrafo 11. 1 perdurara os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante o Município. 
11.1.4. A reabilitação da Contratada perante o Município poderá ser requerida sempre que a 
CONTRATADA; a) Ressarci o Município dos prejuízos resultantes; b) Quitar as Multas 
aplicadas; c) Somente depois de decorrido o prazo das sanções aplicadas 
 
11. 2. Advertência ou Notificação; 11.2.1 A sanção de advertência ou Notificação consiste em 
uma comunicação formal que poderá ser através dos seguintes meios de comunicação, AR, 
Ofício, Carta, fac-símile, email, pessoalmente ou notificação via cartório à CONTRATADA, 
advertindo-lhe sobre o descumprimento de cláusulas contratuais e outras obrigações 
assumidas, e, conforme o caso, em que se lhe confere prazo para a adoção das medidas 
corretivas cabíveis. 11.2.2 A empresa será Notificada ou Advertida apenas uma vez; se a 
CONTRATADA não tomar adoção das medidas corretivas cabíveis ou sendo reincidente será 
aplicado o que consta nos incisos “II, III e IV” desta clausula;  
 
11.3 Suspensão e impedimentos. 11.3.1 Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração enquanto durarem os efeitos da sanção, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
11.3.2 A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do Clausula 
décima terceira parágrafo 13.6 e alcançar o total de pontos descritos a seguir, cumulativamente, 
conforme a graduação de infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira na Tabela 1, 
poderá ter as seguintes punições: a) (45 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não 
superior à 5 (cinco) anos, do direito de participação de licitação e contratar perante este 
Município; b) (35 Pontos), Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, 
do direito de participação de licitação e contratar com o Município de Major Gercino; c) (30 
Pontos), Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação e 
contratar com o Município de Major Gercino; d) (20 Pontos), Suspensão e impedimentos de 12 
(doze) meses, do direito de participação de licitação e contratar com o Município de Major 
Gercino; e) (15 Pontos), Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte 
e quatro) meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de Major 
Gercino; f) (10 Pontos), Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de 
participação de licitação ou contratar.  
 
11.4. Declaração de inidoneidade; 
 
11.4.1. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 da CLÁUSULA 
TERCEIRA parágrafo 13.6 e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a 
graduação de infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira Tabela 1, poderão ter as 
seguintes punições: a) (50 Pontos) Declaração de inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, 
perante os Órgãos da Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações 
Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades 
Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios com a 
devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de circulação do estado 
e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-Geral da 
União. 11.4.1.1. Aplicada essa penalidade, a CONTRATADA ficará impedida de licitar e 
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contratar com a Administração Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações 
Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades 
Controladas Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios, 
enquanto durarem os efeitos da sanção, sem prejuízo das multas e outras sanções previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais 
 
11.5. Multas: 11.5.1. A sanção de multa é aplicada ao fornecedor que descumpriu obrigação 
assumida no ajuste contratual realizado com a Administração. 11.5.2. A CONTRATADA 
cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 da Cláusula décima terceira parágrafo 
13.6 e alcançar ou ultrapassar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de 
infrações estabelecidas na Cláusula Décima Terceira tabela 1, poderão ter as seguinte multas 
quando alcançar: I. (2 a 2,5 Pontos) Multa de R$50,00 reais; II. (3 a 4 Pontos) Multa de 0,33% 
até 5% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; III.(5 a 9 Pontos) Multa de 5% até 
10% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; IV. (10 a 14 Pontos) Multa de 10% até 
15% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; V. (15 a 24 Pontos) Multa de 15% até 
20% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; VI. (25 a 35 Pontos) Multa de 20% até 
25% do valor total do contrato ou da ordem de serviço; VII. ( 35 a 49 Pontos) Multa de 25% até 
30% do valor total do contrato c ou da ordem de serviço; VIII (> 50 Pontos) Multa de 30% do 
valor total do contrato ou da ordem de serviço; 11.5.2.1. Ficando ao critério da administração a 
aplicação porcentagem da multa em cima dos valores do contrato ou dos valores das ordens de 
serviços.11.5.3. As multas não poderão ultrapassar o valor de 30% do valor total do contrato. 
11.5.3.1. Só poderá ultrapassar 30% do valor total do contrato em casos de ressarcimento de 
danos causados por culpa da CONTRATADA à CONTRATANTE ou a Terceiros. 11.5.4. 
Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação da Multa ou Rescisão Unilateral do 
contrato, ou aplicação de ambas simultaneamente. 11.5.5. O tempo inicial para incidência da 
multa estipulada, será a data correspondente a do adimplemento e o termo final será a data o 
efetivo pagamento ou desta. 11.5.6. Em qualquer hipótese de aplicação de multa, ou 
reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, a garantia apresentada pelo adjudicatário, 
será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação independente de qualquer 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 11.5.7. Em qualquer hipótese de aplicação 
de multa, ou reparações a que a Municipalidade, vem a fazer jus, o valor da multa poderá ser 
descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA: a) Se o valor do pagamento for 
insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial; b) O não pagamento da multa pela Contratada 
após seu vencimento ou esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido 
referente a multas aplicadas oriundas deste contrato à CONTRATADA será encaminhada para 
inscrição em dívida ativa. 11.5.8. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda a 
CONTRATANTE aplicar-lhe multa a CONTRATADA de até 100% (cem por cento) do valor 
atualizado do dano causado ao Município para reparação dos prejuízos resultantes. Ficando-o 
ao critério da administração pública a aplicação deste parágrafo juntamente com os incisos I, III, 
IV do parágrafo 11.1 desta cláusula. 
 
11.6. Ficando-o ao critério da administração pública a aplicação dos incisos I, II, III, IV 
parágrafos 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5, unicamente ou ambas simultaneamente. 11.7. Poderá ser 
aplicada Simultaneamente Multas, Suspensão, advertência, impedimentos e Declaração de 
inidoneidade, sendo que a quitação de uma não desobriga o cumprimento da outra. Ficando-as 
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ao critério da administração pública. 11.8. O prazo de apresentação da defesa prévia ou recurso 
será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da data da ciência do fato ocorrido da 
Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, fac-símile, AR, email, 
ofício, pessoalmente ou notificação via cartório. 11.8.1 A defesa ou recurso deverá ser feito por 
escrito e protocolada no setor de Protocolos do Município de Major Gercino. 11.8.2. Decorrido o 
prazo para defesa e não havendo a apresentação da mesma imputar-se-ão como verdadeiros 
os fatos apresentados. 
 
11.9. O envio de Carta, AR, e-mail, ofício, fac-símile ou notificação via cartório, para a 
comunicação da Notificação, Advertência, Suspensão, Impedimento ou declaração de 
inidoneidade. Sendo que o envio dos mesmos para o endereço que a Contratada declarou e 
não sendo recebida, por não existir mais a sua sede naquele local indicado por mudança ou 
outros motivos, será considerado como notificada e advertida, pois conforme a Cláusula Decima 
parágrafo 10.1, inciso VI a empresa tem o dever de manter seu endereço postal e de e-mail 
atualizados junto do Setor de Contratos e no referido processo licitatório. 11.9.1. As 
Notificações, Advertências, aplicações de Multas poderão ser feita através de Carta, e-mail, fac-
símile, ofício, Ar e notificação via cartório feita pelo Fiscal do Contrato, Setor de Contratos, 
Setor de Compras do Município de Major Gercino;  
 
11.10. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993; as sanções administrativas previstas no Art. 81, § 3º, da Lei nº 
9.504, de 1997; as sanções do Art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992; as sanções do Art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002;As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas na Lei 
12.846/2013 (Lei Anticorrupção) trouxe a obrigatoriedade dos entes públicos, de todos os 
Poderes e Esferas de Governo, manterem este cadastro atualizado. Todas as sanções citadas 
aplicam-se a este contrato e todos os documentos anexo a ele. 
 
11.11. Quando aplicado alguma penalidade deste contrato será dada publicidade nos órgãos de 
publicação oficial e jornais de grande circulação no estado. 
 
12. CLÁUSULA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1. A CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o 
pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA. 
 
13. CLÁUSULA DA PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES E VALORES DAS MULTAS E 
TABELA DE PONTUAÇÃO E DISCRITIVA DAS PENALIDADES.  
13.1. Com fundamento nas leis federais 8666/93, Lei n.º 10.520/2002, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e cláusulas deste contrato. Será aplicada 
penalidades previstas na cláusula décima primeira se a CONTRATADA fizer uma ou mais 
ações descritas a seguir; a) Apresentar documentação falsa; b) Ensejar o retardamento da 
execução do objeto; c) Falhar na execução do contrato; d) Fraudar na execução do contrato; e) 
Comportar-se de modo inidôneo; f) Cometer fraude fiscal; g) Fizer declaração falsa. h) Se fizer 
uma ou mais ações descritas na tabela 3 desta cláusula. 13.2. Será deduzido do valor dos 
serviços a pagar à Contratada o valor das multas aplicadas em razão de falha na execução do 
contrato, de que trata a alínea “c” do parágrafo 13.1 desta cláusula, o valor relativo às multas 
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aplicadas em razão do parágrafo 13.6 desta cláusula. 13.3. O retardamento da execução, 
previsto na alínea “b” do parágrafo 13.1 desta cláusula, estará configurado quando a 
CONTRATADA: I- Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 
(Cinco) dias contados da data constante na ordem de serviço; II- Deixar de realizar, sem causa 
justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 5 (cinco) dias 
intercalados.13.4. A falha na execução do contrato, prevista na alínea “c” do item 13.1 desta 
cláusula, estará configurada quando a CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, 
previstas na tabela 3 desta cláusula, e alcançar o total de 15 (quinze) pontos para mais, 
cumulativamente, conforme a graduação de infrações estabelecidas para todas as punições na 
tabela 1 a seguir:  
 

TABELA 1- PONTOS REFERENTE A INFRAÇÃO  

GRAU DA INFRAÇÃO  PONTOS DA INFRAÇÃO  

0,5  0,5  

1  1  

2  3  

3  5  

4  10  

5  15  

6  25  

7  50  

 
13.5. O comportamento, previsto na alínea “e” do parágrafo 13.1 desta cláusula, estará 
configurado quando a CONTRATADA executar atos tais como os descritos nos artigos 92, 
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 
 
13.6. Pelo descumprimento das obrigações contratuais além das já citadas na cláusula Décima 
Primeira, a Administração aplicará multas e punições conforme a graduação estabelecida nas 
tabelas seguintes:  
 

 
PONTUAÇÃO  CORRESPONDÊNCIA DA 

MULTA  

CORRESPONDÊNCIA DE SUSPENSÃO E IMPEDIMENTOS E 

INIDONEIDADE  

01 a 2,5  R$50 reais  ##  

03 a 4,5  0,33% até 5% do valor total do 
contrato ou da ordem de serviço  

##  

05 a 9,5  5% até 10% do valor total do 

contrato ou da ordem de serviço  
##  

10 a 14,5  10% até 15% do valor total do 
contrato ou da ordem de serviço  

Suspensão e impedimentos por 90 (noventa) dias do direito de participação de 
licitação ou contratar.  

15 a 24,5  15% até 20% do valor total do 

contrato ou da ordem de serviço  

Suspensão e Impedimento de contratar de 6 (seis) meses até 24 (vinte e quatro) 

meses, do direito de participação de licitação ou contratar com o Município de 

Major Gercino 

 

25 a 35,5  20% até 25% do valor total do 

contrato ou da ordem de serviço  

Suspensão e impedimentos de 12 (doze) meses, do direito de participação de 

licitação e contratar com o Município de Major Gercino;  

36 a 40,5  25% até 30% do valor total do 

contrato ou da ordem de serviço  

Suspensão e impedimentos de 2 (dois) anos, do direito de participação de licitação 

e contratar com o Município de Major Gercino;  
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41 a 49,5  25% até 30% do valor total do 

contrato ou da ordem de serviço  

Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 3 (três) anos, do direito de 

participação de licitação e contratar com o Município de Major Gercino;  

>50  30% do valor total do contrato  Suspensão e Impedimentos, por prazo não superior à 5 (cinco) anos, do direito de 
participação de licitação e contratar perante este Município e Declaração de 

inidoneidade de no máximo 2 (dois) anos, perante os Órgãos da Administração 

Direta, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas 
Públicas, as Sociedades De Economia Mista E Demais Entidades Controladas 

Direta Ou Indiretamente Pela União, Estados, Distrito Federal E Municípios com a 

devida declaração de Inidoneidade publicada em diário oficial e jornais de 
circulação do estado e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) da Controladoria-Geral da União. 

 
 

TABELA 3 - DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES, quando aplicável ao objeto da 
licitação 
 
 

ITEM  DESCRIÇÃO  GRAU DA INFRAÇÃO  INCIDÊNCIA  

1  Deixa de entrega dos 
orçamentos em até 5 (cinco) 
dias úteis a contar do dia da 
solicitação que pode ser feita 
através Carta, fac-símile, 
Ofício, AR ou email  

0,5  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

2  Ser Advertida ou Notificada  0,5  Por ocorrência  
3  Deixar de manter a 

documentação de habilitação 
atualizada.  

0,5  Por ocorrência  

4  Deixar de manter o endereço 
sede da empresa atualizada 
durante a vigência do 
contrato.  

0,5  Por ocorrência  

5  Deixar de cumprir os prazos 
previstos neste contrato  

0,5  Por empregado ou por 
ocorrência  

6  Suspender ou interromper, 
salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços 
contratados  

0,5  Por ocorrência e por dia 
suspenso  

7  Recusar-se a executar 
serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, SETOR DE 
CONTRATOS, SETOR DE 
COMPRAS sem motivo 
justificado.  

0,5  Por ocorrência  

8  Retirar das dependências de 
quaisquer dos Prédios da 
Prefeitura de Major Gercino 
equipamentos ou materiais, 
previstos em contrato, sem 
autorização prévia do 
responsável do Contrato.  

0,5  Por item e por ocorrência  

9  Materiais não entregues  1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

10  Serviço não prestado  1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

11  Serviço não prestado após 5 
(cinco) dias uteis da emissão 
da ordem de serviços (AF)  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  
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12  Não conclusão do serviço  1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

13  Não inicialização dos 
serviços no tempo 
determinado pela 
administração, setor de 
Contrato, Setor de Compras 
ou Fiscal do Contrato  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

14  Rescisão determinada por 
ato unilateral do Município de 
Major Gercino 

1  Por ocorrência  

15  Rescisão do contrato por 
culpa da contratada  

1  Por ocorrência  

16  Os funcionários da empresa 
faltarem com o respeito para 
com funcionário público no 
exercício da função ou em 
razão dela  

1  Por ocorrência  

17  Aplicada à advertência e 
vencido o prazo estabelecido 
para sanar a irregularidade, 
e continuar o 
inadimplemento  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

18  Deixar de entregar a 
documentação exigida  

1  Por ocorrência  

19  Ensejar o retardamento da 
execução ou da entrega do 
objeto da licitação sem 
motivo justificado  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

20  Deixar de cumprir prazo 
estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela 
FISCALIZAÇÃO.  

1  Por dia de atraso  

21  Deixar de Cumprir 
determinação da 
FISCALIZAÇÃO para 
controle de acesso de seus 
empregados.  

1  Por ocorrência  

22  Deixar de Cumprir 
determinação formal ou 
instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO.  

1  Por ocorrência  

23  Deixar de Apresentar, 
quando solicitado, 
documentação fiscal, 
trabalhista e previdenciária.  

1  Por ocorrência  

24  Entregar ou entregar com 
atraso ou incompleta a 
documentação exigida na 
cláusula nona deste contrato.  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

25  Entregar ou entregar com 
atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para 
sanar as inconsistências ou 
dúvidas referentes as 
prestações de serviços ou 
documentos que constam 
neste contrato  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

26  Entregar ou entregar com 
atraso ou incompleta os 
serviços solicitados  

1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  

27  Atrasar a entrega do objeto  1  Por ocorrência e por dia de 
atraso  
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28  Executar serviço incompleto, 
paliativo, substitutivo como 
por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar 
recomposição 
complementar.  

1  Por ocorrência  

29  Utilizar as dependências da 
CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do 
contrato.  

1  Por ocorrência  

30  Inexecução parcial do 
contrato ou de quaisquer das 
obrigações estipuladas no 
processo licitatório e neste 
contrato;  

1  Por ocorrência  

31  Entregar amostra diferente 
da cotada.  

1  Por ocorrência  

32  Não costar a documentação 
solicitada no envelope para a 
habilitação no certame de 
licitação  

1  Por ocorrência  

33  Não apresentar a 
documentação solicitada 
para a habilitação no 
certame de licitação  

1  Por ocorrência  

34  Não Apresentar Amostras 
solicitadas  

1  Por ocorrência  

35  Não Apresentar Amostras 
solicitadas no tempo 
solicitado pelo Pregoeiro ou 
Fiscal do Contrato  

1  Por ocorrência  

36  Fornecer informação pérfida de serviço 
ou substituição de material  

2  

37  Recusa injusta da assinatura 
ou retirar do respectivo 
instrumento de Contrato 
quando estipulado o prazo 
para tal procedimento pelo 
setor de contratos  

3  Por ocorrência  

38  Não mantiver a proposta 
licitada, “salvo se em 
decorrência de fato 
superveniente, devidamente 
justificado”  

4  Por ocorrência  

39  Inexecução total do contrato 
ou de quaisquer das 
obrigações estipuladas no 
processo licitatório e neste 
contrato;  

4  Por ocorrência  

40  Destruir ou danificar 
documentos por culpa ou 
dolo de seus agentes 
.  

5  Por ocorrência  

 

 
41  Destruir ou danificar 

patrimônio da prefeitura 
por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

5  Por ocorrência  

42  Permitir situação que crie 
a possibilidade de causar 
ou que cause danos 
físicos, lesão corporal ou 
consequências letais.  

5  Por ocorrência  
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43  Danos causados a 
CONTRATANTE  

5  Por ocorrência  

44  A empresa ou seus sócios 
faltarem com o respeito 
para com funcionário 
público no exercício da 
função ou em razão dela  

5  Por ocorrência  

45  Apresentar documento 
falso  

5  Por ocorrência  

46  Fraudar a licitação ou 
praticar atos fraudulentos 
na execução do contrato  

6  Por ocorrência  

47  Comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer 
fraude fiscal  

7  Por ocorrência  

 

 
 
13.6.1 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da tabela3, Ficando-o ao critério da 
administração pública a aplicação. 13.6.2 Poderá ser aplicada simultaneamente os itens da 
tabela3, com as punições da clausula décima primeira.13.6.3 Cada item da tabela3 é uma 
hipótese da infração que a Contratada poderá vir a fazer e que deverá ser punida conforme 
descrito nesse contrato se for concretizada. 13.6.4. Se vir ocorrer uma infração que não foi 
contemplada e descrita na “Tabela 3”, poderá a administração aplicar a sanção que julgar mais 
conveniente. 
 
13.7. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a Suspensão e 
impedimento de licitar e contratar e Declaração de inidoneidade estabelecida na Cláusula 
Décima Primeira e parágrafo 13.1 desta cláusula. 13.7.1. A sanções das tabelas 2 e 3 poderá 
ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as sanções da Clausula Décima Primeira 13.7.2. 
Poderá ser aplicada simultaneamente e por mais de uma vez os itens da tabela 3 desta 
cláusula. 13.7.3. É desnecessária a abertura de processo administrativo para aplicação das 
multas previstas na tabela 2 e 3 e parágrafo 11.1.4, podendo ser aplicada pelo Fiscal do 
Contrato, Setor de Contratos, Setor Compras ou pela autoridade competente. 
 
13.8. A CONTRATADA cometer uma ou mais infrações, previstas na tabela 3 do parágrafo 13.6 
desta cláusula, e alcançar o total de pontos, cumulativamente, conforme a graduação de 
infrações estabelecidas na tabela1, poderá sofre as sanções previstas na Cláusula Décima 
Primeira. 
 
13.9. Os pontos são acumulados por um período de 12 (doze) meses a contar da data do 
cometimento da infração. Sendo zerados os pontos sempre no primeiro dia de janeiro de cada 
ano. Por outro lado, as pontuações são retiradas do prontuário da Contratada depois desse 
período, ou seja, o sistema é “zerado”. 13.9.1. Prontuário é a soma de todas as informações a 
respeito da contratada no período do ano vigente e que a mesma poderá ter acesso solicitando-
o ao setor de contratos. 13.9.2. Os pontos são acumulados e vinculados a todos os contratos 
que a CONTRATADA tiver ou for ter com o Município de Major Gercino criando-se um histórico 
dos mesmo que ficara vinculado ao prontuário da empresa. 13.9.3. No início de cada ano 
somente a pontuação é zerada, continuando os efeitos das Penalidades e Multas aplicadas a 
CONTRATADA. 
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14. CLÁUSULA DA RESCISÃO: 
 14.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
Sendo as causas que podem determinar a rescisão deste instrumento contratual as seguintes: 
14.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor 
dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 14.3. No procedimento que visa à rescisão 
do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada 
a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar e 
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras 14.4 O contrato poderá ser rescindindo quando a CONTRATADA 
executar atos tais como os descritos a seguir: I) O atraso injustificável no objeto contratado; II) A 
paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação por escrito, a Gerência de 
Contratos, ou Fiscal do Contrato acarretando as sanções previstas nas Clausulas Nona e 
Décima; III) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo do Município, prejudique a execução deste instrumento contratual; 
IV) A dissolução da sociedade; V) A decretação da falência; VI) O cometimento reiterado de 
faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º. Do art. 67 da Lei de Licitações; VII) A 
insolvência da CONTRATADA; VIII) A supressão, por arte do Município, de serviços, 
acarretando modificação do valor inicial deste instrumento contratual além do permitido no § 1º. 
Do art. 65 da Lei nº 8.666/93; IX) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução deste instrumento contratual; X) O atraso superior a 90 
(noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Município decorrentes dos serviços ou parcelas 
destes, já recebidas ou executadas, salva em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; XI) O não comprimento 
do objeto do contrato na sua totalidade; XII) Apresentar documentação falsa; XIII) Ensejar o 
retardamento da execução do objeto; XIV) Falhar na execução do contrato; XV) Fraudar na 
execução do contrato; XVI) Comportar-se de modo inidôneo; XVII) Cometer fraude fiscal; XVIII) 
Fizer declaração falsa. XIX) Chegar a pontuação de 15 ou mais pontos conforme tabela1 da 
cláusula décima terceira. 14.4. Para os incisos “I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX” desta clausula a rescisão a ser aplicada será multa e sanções previstas em 
conformidade com a Cláusula Décima Primeira e Décima Terceira deste contrato. Havendo 
crédito desse contrato ou de outros contratos da Contratada com a Contratante, deste crédito 
será deduzido o valor da multa. 14.5 - A rescisão deste instrumento contratual poderá ser: I- 
Determinada por ato unilateral da CONTRATANTE. II- Por acordo bilateral entre as partes, 
reduzidas a termo no processo, desde que haja conveniência para o Município; III- Judicial nos 
termos da legislação vigente da Lei 8666/93. IV- A CONTRATADA executar atos tais como os 
descritos do parágrafo 14.4 e seus incisos. 14.6 - Na hipótese de rescisão sem que haja culpa 
da CONTRATADA poderá ser esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que 
houver sofrido tendo, ainda, o direito à: I- Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a 
data da rescisão, tendo comprovada os prejuízos; II- Pagamento de custo da desmobilização e 
dos serviços já prestados, a ser aferido entre as partes.  
 
15. CLÁUSULA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL POR ADITAMENTO: 15.1. Proceder-se-á a 
alteração do Contrato, quando couber, por meio de aditamento ou apostilamento ou 
repactuação, observadas as disposições do Art. 55, III , art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93 e 
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modificações ulteriores. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O contratado fica obrigado a aceitar, nos 
termos do art. 65, §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% do valor 
atualizado do Contrato. 
 
16. CLÁUSULA DOS ITENS: 16.1. Os itens e relatórios deste contrato estão em anexo. 
 
17. CLÁUSULA JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS:17.1. As questões 
decorrentes de conflitos referente a execução deste instrumento administrativamente, se houver 
processo administrativo, serão processadas e julgadas pelo Setor de Contratos, se houver 
recurso à segunda instância, caberá à Procuradoria examinar a decisão proferida em primeira 
instância e julgar se foi acertada ou não. 17.2. O prazo de apresentação da defesa prévia ou 
recurso será de 10 (Dez) dias úteis, contar-se do prazo da data da ciência do fato ocorrido da 
Contratante para a Contratada. Que poderá ser feita através de Carta, fac-símile, AR, email, 
pessoalmente ou notificação via cartório. 
 
18. CLÁUSULA DO FORO. 18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que 
não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de São João Batista, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para serem dirimidas as questões oriundas do presente termo. 
 
Por estarem justas e contratadas, a assinatura de contrato não é simples ato formal, pois faz lei 
entre as partes e materializa responsabilidades entre os partícipes, desta forma assinam este 
contrato, em duas (02) vias de igual teor e forma, para que surta os efeitos legais e de Direito 
Major Gercino, xxxx, novembro de 2020 
 
Marcos Marcelino 
Secretário de Saúde 
 
Contratada 
 
Testemunhas 
 
Visto Jurídico 


