ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ 2021-CPL/SEMSAC/PMCT

(PROCESSO Nº 000001.90.2021.E.302-SEMSAC/PMCT)
A Secretaria Municipal de Saúde de Cutias – SEMSA/PMCT (ÓRGÃO
GERENCIADOR), por intermédio deste Pregoeiro, designado pela portaria nº 001, de
Janeiro de 2021, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para AQUISIÇÃO COM REGISTRO DE PREÇOS, do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 5450/2005, Decreto Federal nº 7982/13, Lei Complementar nº 123/2006 e
alterações, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores
pelo disposto no presente Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais normas
aplicáveis ao objeto deste certame.

DATA DA DISPUTA DE PREÇOS: 15/02/2021
HORÁRIO: 11h00min (horário de Brasília).
Recebimento das propostas de preços: a partir de 06/02/2021 das 08h00min, até as
09:00 hs do dia 15/02/2021.
Abertura das propostas: às 09:00 hs do dia 15/02/2021.
Local: www.Bbmnet.br
1.
DO OBJETO
A Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, torna público a abertura do Processo
Licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para Aquisição de Equipamento e
Material Permanente para atenção básica em saúde bucal, para atender as
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cutias.
2.

DOS ANEXOS

2.1. Integram o presente Edital, os seguintes Anexos:
a)
ANEXO I – Termo de Referência;
b)
ANEXO II – Modelo de Propostas de Preço;
c)
ANEXO III – Modelo de Declaração de Porte deEmpresa;
d)
ANEXO IV – Modelo de Atestado de CapacidadeTécnica;
e)
ANEXO V – Modelo de Declaração de Fato Superveniente;
f)
ANEXO VI – Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos
dehabilitação;
g)
ANEXO VII – Modelo de declaração de não emprego de menores de 18anos;
h)
ANEXO VIII – Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições e prazos de fornecimento para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação e ter pleno conhecimento da suspensão em caso de desistência dos lances
depois deregistrados;
i)
ANEXO IX – Modelo de Declaração de Elaboração Independene de Proposta.
j)
ANEXO X – Minuta de Ata de Registro de Preços;
k)
ANEXO XI – Minuta de Contrato;
3.
DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) Poderão participar todos os tipos de sociedades empresárias, que detenham atividade
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pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
b) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital, e;
c) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital.
3.1. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que
sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
3.1.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
3.2. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concurso de
credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma
de constituição, empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as
empresas declaradas inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com este Órgão, e,
ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
4.

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1 Em até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização da sessão de
abertura das propostas, poderá ser feito pedido de esclarecimentos sobre este Edital,
preferencialmente através do e-mail: cplcutias@hotmail.com.
4.2
Qualquer pessoa poderá impugnar este Edital de Pregão até 02(dois) dias úteis
antes da data fixada para a realização da sessão pública de Pregão, devendo o
Município, através do Pregoeiro Oficial, julgar e responder sobre a petição no prazo de 24
(vinte e quatro) horas. As impugnações deverão ser protocolizadas no protocolo da
Prefeitura Municipal de Cutias, localizado na Rua Primeiro de Maio nº 34. Bairro central,
Cutias – AP, em sua via original, devidamente assinada por quem tenha poderes para tal,
respeitados os prazos, formas e condições em qualquer caso, ficando consignado que
qualquer outro meio de apresentação não será recebido, não havendo qualquer validade
a respectiva impugnação.
4.3
Cabe ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de
Referência, decidir, no prazo de 24 horas, sobre a impugnação ou pedido de
esclarecimento interposto.
4.4
Caso procedente e acolhida a impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e,
caso afete a formulação das propostas,nova data será designada pela Administração para
a realização do certame.
5

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO BBMNET:

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto
ao Bbmnet através do endereço, www.Bbmnet.com.br.
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5.2. As sociedades empresárias ou empresários individuais deverão, comprovados os
poderes necessários, credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração
por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo-lhes poderes para
formular lances de preços e participar de todos os demais atos e operações no sistema
compranet.
5.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da sociedade empresária
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
5.4. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Comprasnet, devidamente justificada.
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 à
SEMSAC/PMCT ou ao BBMNET a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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 a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta
de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
6 – ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA
6.1. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital e seus anexos. O licitante
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.
6.1.1. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda
especificamente com as seguintes condições:
a) Prazo de entrega e de validade, conforme discriminado no Termo de Referência;
b) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação
das mesmas em sessão.
6.2. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá:
a) Consignar o(s) Preço(s) proposto(s) para o(s) item(s) ofertado(s), expresso(s) em
real(is), junto ao(s) qual(is) considerar-se-ão inclusas todas as despesas incidentes sobre
o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza);
b) Preencher, obrigatoriamente, o campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, com a
Especificação completa dos produtos, atendendo a todas as exigências discriminadas no
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Termo de Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a
indicação da marca e referência do fabricante do produto cotado, podendo complementar
as informações encaminhando via sistema através de arquivos (documentos) anexos à
proposta;
c) Deverá anexar em campo próprio, a proposta inicial, conforme modelo anexo a este
Edital;
d) É vedada à inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outros elementos indicativos nas
propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a
identificação do licitante que a apresentou, implicando em desclassificação da proposta,
impedindo a continuidade da participação no procedimento licitatório".
6.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo
tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este
fica impedido de participar da presente licitação, correspondendo à simples apresentação
da proposta a indicação, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo, assim, o Pregoeiro do disposto no art. 97 da
Lei n.º 8.666/93.
6.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que
comprovarem possuir a seguinte documentação relativa à:
I - HABILITAÇÃO JURÍDICA;
II - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA;
IV - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
V – DECLARAÇÕES.
7.1.2. Relativos à Habilitação Jurídica:
7.1.2.1 - Cédula de identidade do representante legal da empresa;
7.1.2.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
7.1.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
7.1.2.4 - 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;
7.1.2.5 - Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio – DNRC;
7.1.2.6 - Certidão de Adimplência com o Município de Cutias do Araguari-AP, emitida
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há no máximo 30 dias anteriores à data do Certame, pela Procuradoria Geral do
Município; A solicitação de atualização ou emissão de nova Certidão deverá ser
Protocolada no máximo 03(três) dias úteis anteriores a data do Certame, na Prefeitura
Municipal de Cutias do Araguari-AP;

7.1.3. Relativos à Qualificação Técnica:
7.1.3.1. 01 (um), ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica
operacional firmado(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s)
privada(s), os quais comprovem que a licitante forneceu ou está fornecendo, de forma
satisfatória, objeto compatível com o objeto deste Pregão.
7.1.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
7.1.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;
7.1.5 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.1.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
7.1.5.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
7.1.5.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, que se dará mediante a
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de
negativa, relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, emitida pela Receita
Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN;
7.1.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.1.5.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
ou outra equivalente, na forma da lei;
7.1.5.6 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.
7.1.5.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943eCertidão de Débitos e Consulta a Infrações Trabalhistas
(CDCIT).
7.1.6 - Declarações:
7.1.6.1 - Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de
fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei
8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, conforme
Anexo VI deste Edital;
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7.1.6.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de
conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de
05/09/2002, conforme Anexo VII deste Edital;
7.1.6.3 - Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta,
conforme Anexo IXdeste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa
SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009.
7.1.6.4 – Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo
4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa,
civil e penal – Anexo VI;
7.2 –A documentação de habilitação e a Proposta readequada, deverá ser enviada via email: cplcutias@hotmail.com, após o encerramento da sessão pública virtual.
7.3 -Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006:
7.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.3.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 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.
7.3.3 - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado.
7.3.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
7.4 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
7.5 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ.
7.6 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
7.7. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no
item 7.1 deste Edital, enviada por meio eletronico, mediante consulta, nos sítios oficiais, à
base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo esta
verificação meio legal de prova, para fins de habilitação.
7.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante.
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7.9. Também será inabilitado o licitante:
a) que não atender às condições deste Edital;
b) contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente à fase de
habilitação, fato com ela relacionado e ensejador de inabilitação.
8– DA SESSÃO DO PREGÃO
8.1. A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública virtual do Pregão
Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a
avaliar a aceitabilidade das mesmas.
8.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.
8.1.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2. Aberta a etapa competitiva, os licitantes que tiverem suas propostas classificadas
deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance
ofertado, o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
8.2.1. O licitante somente poderá oferecer lance por meio eletrônico e que seja inferior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.2.2. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
8.3. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.4. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.5. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o Sistema
Eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será SUSPENSA e terá reinicio somente após expressa comunicação do
Pregoeiro aos licitantes.
8.6. Os documentos relativos ao item 7 deste Edital e a Proposta de Preços, deverão ser
remetidos, para consulta do Pregoeiro, no sistema no campo DOCUMENTOS ou por meio
eletrônico no e-mail cplcutias@hotmail.com no prazo máximo de 02 (duas) horas, a
contar do encerramento da sessão pública virtual
8.6.1. A validade da documentação será aferida por ocasião do encaminhamento dos
documentos por meio eletrônico.
8.7. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente,
na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante para que seja obtido
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preço menor.
8.8. O proponente classificado em primeiro lugar deverá encaminhar o detalhamento de
sua proposta, via sistema no campo DOCUMENTOS ou por e-mail, no prazo máximo de
02 (duas) horas, a contar do encerramento da sessão pública virtual.
8.8.1. O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os
lances, se for o caso, será apresentado com a assinatura do licitante, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, com as seguintes informações:
a) A razão Social do licitante, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de FAX e, se houver, email, e o respectivo endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e número da
Conta Corrente;
b) Especificação completa e precisa do(s) material (is) ofertado(s), atendendo a todas as
exigências discriminadas no Termo de Referência, inclusive com a indicação da marca do
produto cotado;
c) Preço(s) unitário(s) e global(is) propostos para o(s) bem(ns) ofertado(s), já devidamente
corrigido após o encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas
incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer
natureza);
d) Prazo de entrega e prazo de validade, conforme discriminado no Termo de Referência;
e) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.
8.9. A ausência do envio da documentação nos termos dos itens 7.6 e 7.8, por meio
eletrônico,ensejará a instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a
aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital.
8.9.1. Caracterizada a situação acima referida, será designada data para a retomada dos
trabalhos, devendo o Pregoeiro comunicar e convocar todos os participantes do certame.
Na ocasião, o Pregoeiro procederá conforme disposto no item 8.7deste Edital.
8.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a
sessão pública virtual do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
8.10. Após a fase de lances não caberá desistência de proposta, sem justificativa aceita
pela Administração, sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá
culminar com a aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital.
9 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
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9.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá na
sala de disputa, após convocação do Pregoeiro e no prazo de 5 (cinco) minutos,
apresentar proposta de preço inferior à da licitantemais bem classificada e, se atendidas
as exigências deste Edital, ser contratada.
9.1.2 - Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantesque se enquadram
na condição prevista no caput, estas serão convocadas, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
9.1.3 - O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos Art. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123/2006.
9.1.4 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nesta cláusula, o
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.
10 - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 - No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR
ITEM, observadas as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
11 - DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer,
registrando as sínteses de suas razões, quando lhe será concedido o prazo de três dias
para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
11.2. As licitantes deverão consultar regularmente o sistema para verificar quem foi
declarada a vencedora e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir
da liberação, as licitantes terão 2 (duas) horas para manifestar sua intenção de recorrer,
com o registro da síntese de suas razões.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante em recorrer
importará a decadência do direito de recurso, submetendo o Pregoeiro o procedimento ao
GAB/SEMSAC/PMCT, para homologação.
11.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá (ão) efeito suspensivo e será(ão)
dirigido(s) ao GAB/SEMSAC/PMCT, por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá
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reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, encaminhálo(s) a GAB/SEMSAC/PMCT, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no
mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
11.5. Decididos os recursos, o GAB/SEMSAC/PMCT homologará o procedimento
licitatório.
11.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12 - DA ADJUDICAÇÃO
12.1. O objeto deste Pregão será adjudicado ao MENOR PREÇO POR ITEM, pelo
Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese em que a adjudicação caberá à
autoridade competente.
13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1. Homologado o resultado da licitação, o(s) fornecedor(es) mais bem classificado(s)
será(ão) convocado(s) para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, no prazo e nas
condições estabelecidos neste instrumento convocatório, que será de 5 (cinco) dias úteis,
sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
13.2. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual
período, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o transcurso do
interstício inicial, ocorrendo motivo justificado e aceito pela SEMSAC/PMCT.
13.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar
de sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art.
15 da Lei nº 8.666 de 1993.
13.4. É vedado efetuar acrescimento nos quantitativos fixados pela ata de registro de
preço, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
13.5. É facultado à Administração, quando o vencedor não assinar a Ata de Registro de
Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro colocado, podendo, ainda, revogar a licitação independentemente da
cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
13.6. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, depois cumpridos os requisitos de publicidade.
13.7. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ARP deverão consultar o órgão gerenciador para que este se
manifeste sobre a possibilidade de adesão e verifique a existência de quantitativos
disponíveis, indique os possíveis fornecedores e os respectivos preços a serem
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praticados.
13.8. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.9.As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
13.10.O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para órgão gerenciador e
órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
13.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
14- DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual variação daqueles
praticados no mercado, ou de fato que altere o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores,
observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.
14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
I - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, caso
frustrada a negociação;
III - convocar os demais fornecedores registrados visando promover igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de registro e classificação;
14.3. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido, poderá, mediante
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do
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preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II ou do §
5º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
I - negociar os preços, visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
II - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;
III - convocar os demais fornecedores, para assegurar igual oportunidade de negociação.
14.4. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em Termo Aditivo à Ata de
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
14.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação do item ou do lote ou de toda a ARP, conforme o caso, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15 – DO TERMO DE CONTRATOE RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
15.1. Após homologado o processo de Licitação, a SEMSAC/PMCT, diante da
necessidade expedirá a Nota de Empenho para a respectiva entrega dos produtos, a qual
substituirá o contrato nos termos do Art. 62, da Lei nº 8.666/93;
15.2. A SEMSAC/PMCT convocará a(s) empresa(s) adjudicada(s) para retirada da
respectiva Nota de Empenho.
15.3. A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de
5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito de fornecimento dos produtos. Este prazo
poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando solicitado pela empresa adjudicada,
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administração;
15.4. A recusa injustificada em receber a Nota de Empenho implicará na inexecução total
do compromisso assumido, sujeitando-se a empresa à aplicação das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666/93;
15.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma
de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta
conformidade com sua minuta, em expressão e substância.
15.6. Ao retirar a nota de empenho, a empresa Adjudicada obriga-se a fornecer os
equipamentos, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referencia e
também na proposta apresentada na licitação. Prevalecendo-se, no caso de divergência,
as especificações e condições dispostas no Termo de Referencia.
16

- DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado, mediante transferência bancária em conta corrente, em
até 30 dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo(s)
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servidor(es) responsável(is) pela fiscalização do Contrato;
16.2. No momento da liquidação da despesa, a Contratada deverá comprovar perante a
Contratante por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
16.3. O “atesto” da nota fiscal será efetuado no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis
contados do recebimento definitivo do material pelo(s) responsável(is) pela Fiscalização
no local anteriormente mencionado;
16.4. A nota fiscal que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e
reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o “atesto” a partir do
recebimento da Nota Fiscal corrigida;
16.5. A Contratada indicará na Nota Fiscal o nome do Banco e o número da agência e da
conta corrente para efetivação do pagamento;
16.6. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei nº 9.317/96, deverá apresentar
cópia autenticada do “Termo de Opção pelo Simples”, juntamente com a nota fiscal ou
fatura. Não sendo optante, será efetuada a retenção na forma da Instrução Normativa
Conjunta SRF/STN/SFC nº 23, de 02/03/2001.
16.7. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação
ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência.
16.8 - A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada
procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato.
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1.Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas
no Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla
defesa, a licitante que:
a)
Deixar de entregar a documentação exigida no Edital.
b) No prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar
a
Nota de Empenho;
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo;
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h)

Cometer fraude fiscal;

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração, poderá,
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b)
Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução
do contrato, tomando por base o valor global do respectivo item;
c)
Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do respectivo
lote.
17.2.2. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta)
dias, poderá ensejar a rescisão do contrato.
17.3.As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na
impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação
oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente
17.4. Compete à SEMSAC/PMCT a aplicação das penalidades previstas neste Edital,
facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
17.5. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 17.1 e 17.2 caberá recurso, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade
superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão,
ou, fazê-lo subir devidamente informado.
17.6. As sanções previstas no item 17.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas
conjuntamente com as demais penalidades previstas neste Edital.
18 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
18.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação
em face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata.
18.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata.
18.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
19 - DA DESPESA
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19.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá à conta de recursos previstos no
Orçamento da SEMSAC/PMCT do exercício 2021, através de emenda parlamentar
29190009.
20-

DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

20.1 A entrega de cada produto será de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do setor
competente;
20.2 Para a retirada de cada nota de empenho ou contrato perante Secretaria Municipal
de Saúde de Cutias, a detentora da ata deverá apresentar a seguinte documentação:
a)
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida
Ativa daUnião;
b)
Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias
controladas pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de participação em
licitaçõespúblicas;
c)
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede do licitante;
d)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
e)
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS;
20.3 O objeto deste certame serão entregues pela empresa vencedora no Almoxarifado
Central, Cutias-AP. A entrega dos produtos será de até 08 (oito) dias úteis após a
solicitação do setor competente;
20.4 O objeto da ata será recebido pela unidade requisitante, provisoriamente,
consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei federal nº8.666/93.
20.4.1A entrega dos produtos requisitados será acompanhada da Nota Fiscal, bem como
dacópia reprográfica da nota de empenho.
20.5 Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações do
objeto da ata, aquele será devolvido, aplicando-se as penalidades cabíveis.
20.6 Se, durante o prazo de validade da ata, os produtos entregues apresentarem
quaisquer alterações que impeçam ou prejudiquem sua utilização, desde que isto não
represente culpa dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, a detentora
deverá providenciar a substituição, por sua conta e risco, no prazo estabelecido pela
SEMSAC.
20.7 No recebimento e aceitação do objeto desta Licitação, serão consideradas, no que
couber, as disposições contidas nos artigos 73 a 76 da Lei n. 8.666/93, observandoseque:
a)
o objeto será recebido definitivamente (já incluso o recebimento provisório), em até
10 dias, para verificação da qualidade, quantidade e conformidade com o exigido no
Edital, pelo fiscal de contrato designado pela Administração.
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20.8 A Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, poderá, quando do recebimento do
objeto, efetuar quaisquer diligências que julgar necessárias para aferir a qualidade do
mesmo, observadas as especificações constantes deste Edital e seusanexos.
20.8.1 Em caso de dúvidas quanto à qualidade do produto ofertado, os ensaios, testes e
demais provas exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do
licitante/contratado, cabendo à Administração escolher os testes que serão realizados e a
instituição que as promoverá, nos termos dos arts. 43, § 3º, c/c. 75 da Lei n.8.666/93.
20.9 Verificando-se defeito ou que o objeto não atende as especificações do Edital, a
licitante será notificada para saná-lo, no prazo máximo de 15 dias, ficando, nesse período,
interrompida a contagem do prazo para recebimentodefinitivo.
20.10 O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil penal
da licitante.
21.

DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

21.1 O prazo de validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar
de sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art.
15 da Lei nº 8.666 de 1993.
21.2 os termos do §4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Saúde não será
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos itens objeto da Ata,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da Ata.
22.

DA ADESÃO AO REGISTRO DEPREÇO

22.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador
da ata para manifestação sobre a possibilidade deadesão.
22.2.1 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãosparticipantes.
22.2 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãosparticipantes.
22.3 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
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registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
22.4 O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente,
não houver previsão noedital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.
22.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência
da ata.
22.6.1Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento
de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as
ocorrências ao órgãogerenciador.
22.7 As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a
Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, por meio da Comissão Permanante de Licitação
através do e-mail cplcutias@hotmail.com.
23
DISPOSIÇÕESFINAIS
23.1 Ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior é facultado, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, nostermos do art. 43,§ 3º, da Lei n. 8.666/93.
23.2 As normas que disciplinam o certame serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
a)
Salvo ressalva expressa, todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o
horário de Brasília (DF).
b)
Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serão
consecutivos.
c)
Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.
d)
Os prazos em horas úteis obedecem ao horário defuncionamentodaSecretaria
Municipal de Saúde de Cutias(7h30 as 13h30– segunda a sexta).
23.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do objeto da
contratação, salvo a devida autorização por parte da Secretaria Municipal de Saúde de
Cutias-AP, nos termos doArt. 72 da Lei n. 8.666/93.
23.4 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as
alterações que se fizerem necessárias, nos termos do art. 65 da Lei n.8.666/93.
23.5 A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público
decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por
ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer
direito a reclamação ou indenização por esses fatos.
23.6 Fica eleito o foro da Comarca de Ferreira Gomes, Estado de Amapá, para
solucionar quaisquer questões oriundas destalicitação.
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Cutias - AP, 20 de Janeiro de 2020.

Efran Pereira Pacheco
Pregoeiro Oficial
Portaria 001/2021-GAB/SEMSAC
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TERMO DE REFERÊNCIA
APROVO o competente Termo de
Referência e autorizo a abertura de
Processo Licitatório nos Termos da Lei
10.520/2002.
Em: _____/_____/2021.
______________________________
Cassio Farias Marques
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

1. DO OBJETO:
1.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Equipamento e Material
Permanente para atenção básica em saúde bucal, para atender as demandas
da Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, de acordo com as características
mínimas descritas neste Termo de Referência.
2. FUNDAMENTO LEGAL:
2.1 Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, Lei nº 10.191,
de 14/12/2001, Lei nº 9.787 de10/02/1999, Decreto n.º 7.892/2013 de 23/01/2013,
Decretos nº. 5.450, de 31/05/2005, Decreto 5.504, de 05/08/2005, Portaria
Interministerial nº 217 de 31/07/2006, RDC nº 133, de 29/05/2003 (republicada no
D.O.U. de 19/09/2003), RDC 134, de 29/05/2003 (republicada no D.O.U. de
25/09/2003), Portaria nº 1.554/13-Ministério da Saúde e suas atualizações;
LeiComplementar 123 de 16/12/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/1993.
3. JUSTIFICATIVA:
3.1 A necessidade de aquisição dos itens elencados no anexo deste Termo de
Referência se dá devido a construção de novas unidades de saúde no Municipio.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:
4.1 As propostas deverão ser apresentadas contendo as especificações dos
produtos propostos, com descrição de nome, registro e marca a fim de possibilitar a
sua identificação no ato da licitação e subsidiar a conferência no ato do recebimento.
7. DO PRAZO DE ENTREGA:
7.1 Os prazos para entrega dos itens será de 15 (quinze) dias corridos que serão
contados a partir do recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho expedida
pelo Coordenador do Fundo Municipal de Saúde o qual deverá ser retiradono prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de convocação da empresa.

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ 2021-CPL/SEMSAC/PMCT

9. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO:
9.1 O recebimento provisório dar-se-á no local designado.
9.2 Os produtos deverão ser entregues de forma corretamente acondicionada.
9.3 A forma de recebimento dos produtos será de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e
alterações.
10. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:
10.1 O recebimento definitivo dar-se-á após o recebimento provisório, consistindo na
comparação das especificações e de sua nota fiscal com o constante no Tópico 2
deste Termo de Referência.
10.2 Serão devolvidos os produtos que não atenderem as especificações exigidas
neste Termo de Referência,que apresentarem avarias e que forem entregues em
condições que não garantam suas características.
10.3 O recebimento definitivo completar-se-á após o ateste de servidor fiscal
docontrato, o qual será aposto no verso da Nota Fiscal.
11. DA NOTA FISCAL:
11.1 A nota fiscal deve, obrigatoriamente vir acompanhada da nota de empenho.
11.2 A Nota Fiscal só será encaminhada para pagamento após o recebimento e o
aceite completo dos produtos.
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
13.1 A CONTRATANTE obriga-se:
a) A promover por intermédio da Responsável Técnica da Secretaria Municipal de
Saúde, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto do contrato, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os defeitos
detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério,
exijam a substituição por parte da CONTRATADA. A existênciade fiscalização da
CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da
CONTRATADA porqualquer vício ou defeito presente nos produtos fornecidos.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
14.1 A CONTRATADA obriga-se a executar o fornecimento dos produtos
obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de
Referência.
14.2 A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:
a) Manter, durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Termo de Referência;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
c) A contratada deverá indicar um preposto, para acompanhar a entrega dos
medicamentos noAlmoxarifado Central, assim como, para dirimir quaisquer dúvidas
provenientes da entrega dosmedicamentos.
d) A entregados medicamentos adquiridos deverá ser acompanhada dos respectivos
laudos de qualidade.
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15. DAS PENALIDADES:
15.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º
5.450/2005, ficará impedida delicitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida aampla defesa,
sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a adjudicatária que:
15.1.1 não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do
prazo de validade de suaproposta;
15.1.2 deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
15.1.3 apresentar documentação falsa;
15.1.4 ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
15.1.5 não mantiver a proposta;
15.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.7 comportar-se de modo inidôneo;
15.1.8 fizer declaração falsa;
15.1.9 cometer fraude fiscal.
15. 2 A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado
para a contratação quando incorrerem uma das hipóteses da condição anterior.
15.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93, a adjudicatária ficará
sujeita, no caso de atrasoinjustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, semprejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
15.3.1 multa de:
a) 0,2% (dois décimo de por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material
seja entregue com atraso, limitadaa incidência a 15 (quinze) dias. Após o 15º
(décimo quinto) dia e a critério da Administração, no caso de entrega com
atraso, poderá ocorrer a não - aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa
hipótese, inexecução total daobrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
b) 5% (CINCO por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do
objeto, por período superior aoprevisto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;
c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
16. DO PAGAMENTO:
16.1. A licitante vencedora deverá apresentar ao Coordenador do Fundo Municipal
de Saúde nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, para liquidação da
despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no prazode até 30 (trinta)
dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s). O pagamento será
mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente, conforme
disponibilidade numerária.
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16.2. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE poderá deduzir do montante a pagar
os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante
vencedora, nos termos deste Edital.

Cutia 20 de Janeiro de 2021

_____________________
Cassio Farias Marques
Secretario de Saude

_____________________________
Gilson Sergio Rabelo da Silva
Coordenador do Fundo
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ANEXO I
ITEM EQUIPAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
01

02
03

04

05
06
07

08

09

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Aparelho de Raios X Odontológico,
coluna com braço convencional,
digital mínimo 7MA
Mesa auxiliar: 40 X 40 X 80(CM)/
AÇO INOXIDÁVEL
Unidade auxiliar com sugador:
ponteira autolavável, filtro separador
de detritos
Localizador de ápice: seleção
automática de frequência,
calibração/automática contínua
Armário vitrine 02 portas aço ferro
pintado, laterais de vidro
Central de Ar split 12Mil Btus
Armário em aço cap. 40kg, altura de
100 a 210 cm x largura de 70 a 110
cm/03 ou 04 prateleiras
Câmara escura odontológica: com
bandeja para recipientes/base
removível.
Compressor odontológico; 30 A 39
L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS. Isento de
óleo
Aquecedor Odontológico para Gutta
Percha: digital com injetor
automático.
Autoclave Horizontal de Mesa (até
75 litros) aço inox. digital
Destilador de Água: cap. Até 5
litros/hora
Amalgamador odontológico: capsular
digital
Articulador Odontológico: ajustável
Fotopolimerizador de Resinas: Led,
sem fio sem radiômetro
Bisturi elétrico (ate 150 w): função
bipolar/alarmes
Mocho: aço carbono/com
encosto/regulagem de altura a gás
Plastificadora para uso odontológico:
acionamento automático, suporte fixo
com motor de vácuo.
Estante: aço/ferro pintado, cap. De

QUANT. VALOR
UNIT. R$
02
6.000,00

VALOR
TOTAL R$
12.000,00

02

600,00

1.200,00

02

800,00

1.600,00

02

2.700,00

5.400,00

02

1.600,00

3.200,00

01
02

2.500,00
700,00

2.500,00
1.400,00

02

210,00

420,00

02

2.500,00

5.000,00

01

5.000,00

5.000,00

01

4.200,00

4.200,00

02

1.600,00

3.200,00

02

700,00

1.400,00

03
02

750,00
850,00

2.250,00
1.700,00

01

6.000,00

6.000,00

04

550,00

2.200,00

02

1.250,00

2.500,00

02

600,00

600,00
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20

21

101 a 200 kg. Com prateleiras
Cadeira Odontológica Completa
(equipo/sugador/refletor) mínimo 3
terminais, comando pedal, cabeceira
articulada, refletor multifocal, equipo
tipo cart ou acoplado, 1sugador, cuba
de cerâmica/porcelana, seringa
tríplice, peça reta, contra ângulo,
micro motor e caneta de rotação.
Ultrassom Odontológico: jato de
bicarbonato integrado,
caneta/transdutor do ultra-som
autoclavavel.

02

27.000,00

54.000,00

02

2.500,00

5.000,00
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ANEXO II
(Papel Timbrado da Empresa)
MODELO PROPOSTA DE PREÇO
Licitação: Nº XX/2021 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO P/ REGISTRO DE
PREÇOS
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Consumidor: Secretaria Municipal de Saude .
Licitante:CNPJ.: TelFax:()
E-mail: Tel.Celular:()
Endereço:
ContaCorrente:
Agência:
Banco:
ITEM EQUIPAMENTO/ESPECIFICAÇÃO
01

02
03

Aparelho de Raios X Odontológico,
coluna com braço convencional,
digital mínimo 7MA
Mesa auxiliar: 40 X 40 X 80(CM)/
AÇO INOXIDÁVEL
Unidade auxiliar com sugador:
ponteira autolavável, filtro separador
de detritos

QUANT. VALOR
UNIT. R$
02

VALOR
TOTAL R$

02
02

Declaro que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e,
bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários
e comerciais e, ainda, todos gastos com transporte e descarga.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega e Pagamento: Conforme Edital e Anexo I.
IMPORTANTE:
Obs 1.: Serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo
preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação
em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos
demais licitantes.
Obs 2: Na apresentação da Proposta não poderá haver nenhuma identificação
da empresa licitante, sob pena de desclassificação;
Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Cutias/AP.
Documento a ser enviado exclusivamente por meio eletrônico.
Data e Local
Assinatura e carimbo (representante legal)
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ANEXO III

Modelo de Declaração

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço
completo], inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome
do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrita no CPF sob
o nº [xxxx], DECLARA, sob as penalidades da lei e para todos os fins, que se enquadra
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios
evantagenslegalmenteinstituídaspelareferidalegislaçãopornãoseenquadraremnenhumad
asvedaçõeslegais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº123/2006.
Local e data

Nome
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ANEXO IV
(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A(órgão/empresaemitente)
localizadaà
, com Inscrição Estadual sobnº
e
CNPJ sobnº
atesta
para
os
devidos
fins
que
a
Empresa
com Inscrição Estadualsobnº
e
CNPJ sob nº
, com sedena
, fornece/forneceu os
itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na
contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que adesabone.
Relação dos itens:

Local e Data

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste
atestado e sua assinatura)
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ANEXO V
(Papel timbrado da empresa)

(Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da
Habilitação)

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
XX/2021– REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
A (empresa)
CNPJnº.

,

inscrita

no

e InscriçãoEstadualnº
por intermédio de seu
representante legal o(a)Sr.(a)
,
portador(a)
da
Carteira
deIdentidadenº.
SSP/ e doCPFnº.
, DECLARA, sob as penas da lei, que até
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores.

Local e data

Assinatura e carimbo Representante legal (Nome Legível)
RG CPF
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ANEXO VI

(Papel timbrado da empresa)

(Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação)

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
XX/2020– REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

A(empresa)
, inscrita noCNPJnº.
e
Inscrição Estadual nº
por intermédio de seu representante legalo(a)Sr.(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade nº.
SSP/
edoCPFnº.
, DECLARA em atendimento ao previsto no Edital de
Pregão Eletrônico nº. 001/2021, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura ecarimbo
(representantelegal)
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ANEXO VII

(Papel timbrado da empresa)

Modelo da Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
XX/2021– REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO

A (empresa)
Inscrição Estadual nº
o(a)Sr.(a)

, inscrita noCNPJ nº.
e
por intermédio de seu representante legal

, portador(a) da Carteira deIdentidadenº.
SSP/
e do CPFnº.
,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº.
8.666,de21dejunhode1993,acrescidopelaLeinº.9.854,de27deoutubrode1999,quenãoemp
rega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal)
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ANEXO VIII
(Papel timbrado da empresa)
Modelo da Declaração
A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
XX/2021– REGISTRO DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO

A(empresa)
Inscrição Estadual nº.

, inscrita noCNPJnº.
e
, por intermédio de seu representante legalo(a)Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade nº.
SSP/
e do CPFnº. ,
DECLARA, para os devidos fins de direito legais, sob as penas da Lei que tomou
conhecimentodetodasasinformaçõesedascondiçõeseprazodefornecimentoparaocumprim
entodas
obrigaçõesobjetodalicitaçãoeterplenoconhecimentodasuspensãoemcasodedesistênciado
slances
depoisderegistrados.Porserexpressãodeverdadefirmamosapresentedeclaraçãoparaqueat
injatodos os efeitos legais e cabíveis àespécie.
Local e data

Assinatura e carimbo (representante legal)

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ 2021-CPL/SEMSAC/PMCT

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021-SEMSAC/PMCT

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente
constituído
da
empresa:_____(empresa
licitante),
CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do Edital do
Pregão Eletrônico nº XXX/2021, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do CPB, que:
a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão nº XXX/2021, foi elaborada de
maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão nº XXX/2021, por qualquer meio ou
qualquer pessoa.
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão nºXXX/2021
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão nº XXX/2021.
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº XXX/2021.
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão XXX/2021, não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão nº XXX/2021 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação.
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão nº XXX/2021 não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

_______________________, em _____ de _______________de 2021.

______________________________________________
Representante legal da empresa licitante
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ANEXO X
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:N°XXX/2021
PROCESSO DELICITAÇÃO:NºXXXX/2021
PREGÃOELETRÔNICO:N°
/2021 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário
Oficial da União.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021-SEMSA/PMCT

Ao(s) xxxxxxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e vinte um, O FUNDO
MUNCIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
– SEMSA/PMCT (ÓRGÃO GERENCIADOR), com sede na Rua 1º DE MAIO, nº 34,
Bairro Centro, CEP: 68.970-000, Cutias -AP, CNPJ nº 12.008.067/0001-51, neste ato
representada pelo Secretário, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brasileiro, solteira, residente e
domiciliada na Av ......................, nº ............. – Centro – Cutias/AP – CEP: 68.970-000,
portador do CPF: ................ e RG: ............... – SSP/AP, no uso de suas atribuições
legais, resolve, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI, e § 1º, Lei nº
10.520, de 17.07.2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto Federal nº 8.538/16, Lei
Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e
alterações posteriores pelo disposto no Edital e seus respectivos Anexos, e nas demais
normas aplicáveis ao objeto do certame, em face da Licitação nº XXX/2021 –
SEMSAC/PMCT, modalidade pregão, forma eletrônica – SRP, registrar os preços da
empresa segundo as seguintes cláusulas e condições:

1.

DO OBJETO

1.1 Registro de preço para futura e eventual Aquisição de Equipamento e Material
Permanente para atenção básica em saúde bucal, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, conforme especificações e condições
constantes nesta Ata de Registro depreços.
1.2 Este instrumento não obriga a SEMSAC a firmar contratações nas quantidades
licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s) objetos(s),

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a
preferência de fornecimento, em igualdade decondições.
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2 DA VIGÊNCIA
2.1 A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por 12 (doze) meses, tendo
validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no DiárioOficial;
2.2 A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir,
na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades
pelo descumprimento de qualquer de suasnormas.
2.

DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

3.1. O gerenciamento deste instrumento ficará na responsabilidade da Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com memorandos de solicitação das referidas
quantidades, conforme em anexo ao Pregão Eletrônico nº. XXX/2020, no seu aspecto
operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.
3. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e a especificação dos materiais registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na tabelaabaixo:

ITEM EQUIPAMENTO/ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR
UNIT. R$
01
Aparelho de Raios X Odontológico,
02
coluna com braço convencional,
digital mínimo 7MA
02
Mesa auxiliar: 40 X 40 X 80(CM)/
02
AÇO INOXIDÁVEL
03
Unidade auxiliar com sugador:
02
ponteira autolavável, filtro separador
de detritos

4.

VALOR
TOTAL R$

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

5 Retirar a Nota de Empenho no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento
da convocação formal, sob pena de multa de 2% ao dia. Ultrapassando o período do 10°
(décimo) dia útil a Ata de Registro de Preço poderá serrescindida.
5.1
Executar a entrega dos itens de cada produto em até 08 (oito) dias úteis após a
solicitação do setor competente;
5.2
Entregar os produtos na Almoxarifado Central.
5.3
Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde de Cutias, de acordo com as especificações do edital de Pregão
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Eletrônico nº.XXX/2021, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
descumprimento das condições estabelecidas.
5.4
A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo
garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação
do produto e demais informações exigidas na Legislação emvigor.
5.7 Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação
formal, os itens entregues em desacordo com as especificações constantes no edital de
Pregão Eletrônico nº. XXX/2021, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que
apresente vício de qualidade (que apresentem problemas nautilização);
5.8 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SEMSAC, cujas reclamações
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do empenho;
5.9 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do
fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de
qualquernatureza;
5.10 A falta de quaisquer dos itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má
execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das
penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
aqui estabelecidas;
5.11 Comunicar imediatamente a SEMSA qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento decorrespondência;
5.12 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas normas regulamentadoraspertinentes;
5.13 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que
será exercida por esta SEMSA;
5.14 Indenizar terceiros e/ou a própria SEMSA mesmo em caso de ausência ou
omissão de fiscalização de sua parte,pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa
ou dolo,devendoacontratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância
às exigências das autoridades competentes e às disposições legaisvigentes;
5.15 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os
acréscimos
ou
supressõesquesefizeremnecessárias,atéolimitelegalde25%(vinteecincoporcento)dovalori
nicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser
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resultantes de acordo entre aspartes;
5.15.1 Os acréscimos ou supressões até o limite legal de 25% serão aplicados
automaticamente na ata de Registro dePreço.
5.16 Fornecer os itens, conforme estipulado nesta ata e de acordo com a
propostaapresentada;

5.

DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE

6.1 Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem deFornecimento;
6.2 Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que
venham a ser solicitados relativamente ao objeto destaAta;
6.3 Efetuar o pagamento à empresa nas condições de preço e prazo estabelecidos
nestaata;
6.4 Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada durante o recebimento dostens;
6.5
Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualizaçãomonetária.
6.6 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamentoantecipado.
6.

DOPAGAMENTO

7.1 O pagamento corresponderá aos itens efetivamente entregues, observados os
valores
unitários
apresentadospelaproponenteporocasiãodalicitação.Devendoserpagoconformedisponibili
dade financeira da referida Secretaria num prazo estimado de 30 (trinta), após
recebimento definitivo do pedido e apresentação da nota fiscal devidamente atestada
pelo responsável.
7.2
O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos itens
entregues, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser
feito o pagamento, via ordem bancária;
7.2.1 As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras
praças serão de responsabilidade doContratado.
7.3 Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão
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devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das
notasfiscais/faturas.
7.3.1 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dofornecimento.
7.4 Opagamentoseráliberadocomascertidõesabaixorelacionadasdentrodoprazodevalidad
eanexo ànota:
a) CertidãoNegativadeDébitosRelativosaosTributosFederaiseaDívidaAtivadaUnião;
b) Certidão Negativa referente a pendências tributárias e não tributárias controladas
pela Secretaria de Estado da sede do Licitante, para fins de recebimento da
administração pública;
c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais da sede dolicitante;
d) Certidão Negativa de DébitosTrabalhistas;
e) Certificado de Regularidade Fiscal doFGTS;
7.5

A impressão das certidões é de responsabilidade dacontratada.

7.

DO REAJUSTAMENTO DEPREÇOS

8.1
É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência
destaAta.
8.2 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da
presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômicofinanceira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no
máximo o repasse do percentualdeterminado.
8.3
Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços
praticados
no
mercado,mantendo-seadiferença
percentualapuradaentreovalororiginalmenteconstantedaproposta e aquele vigente no
mercado à época doregistro.
8.4 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SEMSAC
solicitará
aofornecedor/consignatária,mediantecorrespondência,
reduçãodopreçoregistrado,deformaaadequá- lo ao praticado nomercado.
8.5 Fracassada a negociação com o primeiro colocado a SEMSAC poderá rescindir esta
ata
e
convocar,nostermosdalegislaçãovigente,epelopreçodo1º(primeiro)colocado,asdemaisem
presas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova
licitação em caso de fracasso nanegociação.
8.6 Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
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iguais ou inferioresPREGÃO
à médiaELETRÔNICO
daqueles apurados
setor demandante, na pesquisa de
Nº 001/ pelo
2021-CPL/SEMSAC/PMCT
estimativa depreços.
8.7
AempresapoderárequereroequilíbriodevaloresnavigênciadapresenteAtadeRegistro
dePreço, apresentando nota fiscal de custo do produto licitado na data próxima deste
certame, onde a margem oferecida em registro perdurará por todo o contrato,
equilibrando tão somente dentro da margem negociada na data docertame.

8.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

9.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situações:
a)
Quandoofornecedor/consignatárianãocumprirasobrigaçõesconstantesnoEditalede
sta Ata de Registro dePreços;
b)
Quandoofornecedor/consignatáriadercausaarescisãoadministrativadaNotadeEmp
enho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei8.666/93;
c)
Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho
decorrente deste Registro;
d)
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados nomercado;
e)
Por razões de interesse público devidamente demonstradas ejustificadas;
9.2 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presenteAta.
9.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
9.4 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não
ser aceita pela SEMSA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades
previstas nestaAta.
9.5
Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento doItem/lote.
9.6 Caso a SEMSA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
critério,
poderásuspenderasuaexecuçãoe/ousustaropagamentodasfaturas,atéqueoFORNECEDO
Rcumpra integralmente a condição contratualinfringida.

9.

DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

10.1
A empresa detentora do registro de preços, que descumprirem quaisquer
das condições deste

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ 2021-CPL/SEMSAC/PMCT

instrumentoficarásujeitaàspenalidadesprevistasnaLeinº10.520/2002,bemcomonosart.86e
87da Lei 8.666/93, quaissejam:
10.2 Oatrasoinjustificadonaentregadoobjetosujeitaráaempresa,ajuízodaAdministração,à
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por
cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº8666/93;
10.2.1 A multa prevista neste item/lote será descontada dos créditos que o contratado
possuir com a Secretaria Municipal de Saúde de Cutias/AP e poderá cumular com as
demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.3,b;
10.3
Ocorrendoainexecuçãototalouparcialnofornecimentodositens,aAdministraçãopod
eráaplicarà vencedora, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da
Lei n. 8.666/93.
a)
Advertência porescrito;
b)
Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte
por cento) sobre o valor totalhomologado;
c)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Secretaria Municipal de Saúde de Cutias/AP, por prazo não superior a 02 (dois)
anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o
limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois)anos;
d)
Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem
os
motivosdeterminantesdapunição,ouatéquesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaaut
oridade
queaplicouapenalidade,deacordocomoincisoIVdoartigo87daLein.8.666/93,c/cartigo7ºdaL
ei n.10.520/2002;
10.4 Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Cutias,
o respectivo valor será descontado dos créditos que o contratado possuir com esta
Secretaria;
10.5
As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou
cobradas administrativa oujudicialmente;
10.6
Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua
decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e
decisão superior, dentro do mesmoprazo;
10.7 As penalidades previstas neste item/lote têm caráter de sanção administrativa,
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da
reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Secretaria
Municipal de Saúde de Cutias/AP;
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10.8
Serão publicadas em Diário Oficial as sanções administrativas previstas no
item 10.3, c, d, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a AdministraçãoPública.

10.

DASPENALIDADES

11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

11.

DOS RECURSOSORÇAMENTÁRIOS

12.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à
conta
de
dotação
orçamentária,indicadanomomentooportuno,nosprocessosadministrativosdeutilizaçãodaAt
aeserão suportadas pelas seguintes dotaçõesorçamentárias:
12.

DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS

13.1.Paraesteinstrumentoficaestabelecidocomogerente,o(a)servidor(a)Sr.(a)__________
____________________, (função), no seu aspecto operacional, com apoio da
Assessoria Jurídica, nos aspectoslegais.

13.

DAS DISPOSIÇÕESFINAIS

14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I.
Todasasalteraçõesquesefizeremnecessáriasserãoregistradasporintermédiodelavr
aturadetermo aditivo à presente ata de Registro dePreços.
II.
Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o
Edital de Pregão Eletrônicon° XXX/2020, seus anexos e as propostas dasclassificadas.
III.
É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para
qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização daSEMSA.

15. DO FORO
15.1 As partes contratantes elegem o foro da Comarca Ferreira Gomes/AP como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de
preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via
administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado queseja.
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teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da
CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de21/06/93.
Cutias -AP,de

de 2021.

CASSIO FARIAS MARQUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
CONTRATANTE

EMPRESA:
Nome:Sócio (proprietário)
CONTRATADA
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ANEXO XI

MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2021-SEMSAC/PMCT
PROCESSO XXX/2020 – GAB/SEMSAC

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CUTIAS E A EMPRESA ___________________, PARA Aquisição de
Equipamento e Material Permanente para atenção básica em saúde bucal, para
atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cutias.
Pelo presente instrumento a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS por
Intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através de seu Secretário o
Senhor xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, solteiro, CPF xxxxxxx, doravante denominada como
CONTRATANTE, e a Empresa ______________, pessoa jurídica de direito privado, sito
a _________________, N° ___, Bairro: __________, Cidade, inscrita no CNPJ sob n°
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por seu sócio proprietário
_______________, Brasileiro, estado civil, profissão, RG nº __________ e CPF nº
_________________, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o
presente Contrato, nos termos da Lei n° 8.666/93, de 21 de julho de 1993, Lei n°.
10.520/02 e legislação pertinente, oriunda do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
XXX/2021-CEL/SEMSA, pelos termos da proposta da Contratada e pelas cláusulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:
1. As disposições inseridas no presente Contrato encontram embasamento legal no Art.
37, caput, da Constituição Federal, nas normas definidas na Lei n.º 10.520/02, e no
Decreto 5.450/2005 e subsidiariamente na Lei n.º 8.666/93, e na Decreto nº 7.892/2013,
no edital e seus anexos do Procedimento Licitatório deflagrado na Modalidade Pregão
na forma Eletrônica.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:
1. Constitui objeto do presente Instrumento a Aquisição de Equipamento e Material
Permanente para atenção básica em saúde bucal, para atender as demandas da
Secretaria Municipal de Saúde de Cutias, conforme especificações definidas no
Termo de Referência, Ata de Registro de Preços e anexos do Procedimento Licitatório.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:
1. O valor atribuído ao presente Contrato está estimado em R$: XXXXXXXXX
(XXXXXXXXXX). Considerando que nos preços ajustados já se incluem todos os
impostos, taxas, carregamento, transporte e outros que, direta ou indiretamente, incidam
ou venham a incidir na contratação.
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2. A relação de itens, preços unitários e totais anuais encontram-se a seguir:

ITEM EQUIPAMENTO/ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALOR
UNIT. R$
01
Aparelho de Raios X Odontológico,
02
coluna com braço convencional,
digital mínimo 7MA
02
Mesa auxiliar: 40 X 40 X 80(CM)/
02
AÇO INOXIDÁVEL
03
Unidade auxiliar com sugador:
02
ponteira autolavável, filtro separador
de detritos

VALOR
TOTAL R$

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1. Os recursos financeiros destinados a cobrir as despesas referentes ao fornecimento,
serão
provenientes
das
seguintes
rubricas
orçamentárias:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO:
1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias,
contados da data de entrega da Nota de Empenho, por meio de ordem ou transferência
bancária creditada em conta corrente.
2. A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em nome do Fundo Municipal de
Saúde de Cutias, e discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver
obrigada a recolher em razão de norma legal.
3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo setor
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relação aos objetos efetivamente entregues e aos materiais
empregados.
4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta, ou
inadimplência contratual, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-seá após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para a CONTRATANTE.
5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento ou a data da transferência.
6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos órgãos de
controle para verificar a comprovação da regular situação da contratada perante o INSS,
FGTS, Receita Federal, estadual ou distrital e municipal, bem como regularidade
trabalhista (CNDT atualizada).
7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.
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contratada a ampla defesa.
9. Do montante devido à contratada, poderão ser deduzidos os valores correspondentes
a multas e/ou indenizações impostas pela contratante.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura, ao
prazo de 12 meses de vigência, de acordo com o art. 57, da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, podendo ser prorrogado desde que devidamente justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente e por interesse da administração.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE:
1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.1. A contratada deverá possuir sede administrativa ou escritório regional na sede
estadual da Contratante.
1.2. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente.
1.3. Substituir imediatamente qualquer produto que não atenta ao disposto no contrato,
inclusive às normas de qualidade.
1.4. Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação que ensejaram sua contratação.
1.5. Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela
administração, pelos prejuízos causados de qualquer natureza ao patrimônio da
contratante ou de terceiros, originados direta ou indiretamente do fornecimento,
decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes,
ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de
30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade; não o
cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça
jus.
1.6. Comunicar imediatamente, de forma escrita e detalhada, à Contratante toda e
qualquer irregularidade praticada por funcionário público que dificuldade ou impossibilite
o fornecimento dos produtos.
1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do consumidor (Lei nº 8.078,
de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos.
1.8. Realizar os serviços por meio de pessoal habilitado, uniformizado, devidamente
credenciado, portando crachá de identificação.
1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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2.2. Prestar as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pela Contratada. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/ 2021-CPL/SEMSAC/PMCT
2.3. Efetuar os pagamentos à contratada nas condições estabelecidas neste termo de

referência.
2.4. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
2.5. Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de pessoa por ela
formalmente indicada.
2.6. Aplicar sanções administrativas quando se fizerem necessárias, após o direito da
ampla defesa e do contraditório.
2.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura fornecida
pela contratada;
2.8. Outras obrigações específicas ao objeto firmada quando da elaboração do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E PRAZO DE
ENTREGA:
1. Os produtos deverão ser entregues na, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Cutias/AP,no horário de 07h30min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.
2. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a
permitir a completa segurança durante o transporte
3. Quando for o caso, os volumes deverão estar identificados externamente com os
dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega.
4. O prazo de validade dos produtos a serem recebidos não pode ser inferior a 80%
(oitenta por cento) daquele expresso na embalagem original do produto, considerandose a data de entrada definitiva no local indicado.
5. O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias corridos, prorrogado uma única vez pelo
mesmo período, que serão contados a partir do recebimento pela Contratada da Nota de
Empenho, a qual deverá ser retirada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de convocação da empresa.
6. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a empresa deverá
encaminhar justificativa por escrito, podendo a mesma ser aceita ou não. Caso não seja
aceita, poderão ser aplicadas as sanções previstas no edital e na Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93, mediante recibo ou atesto
em Notas, os medicamentos serão recebidos da seguinte forma:
1.1. Provisoriamente: para verificação da conformidade do produto entregue e as
especificações exigidas;
1.2. Definitivamente: no prazo máximo de 15 (quinze dias úteis), após a verificação da
qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação pela Administração.
2. Serão devolvidos os medicamentos que não atenderem as especificações exigidas
neste Termo de Referência do edital de convocação.
4. Cabe a SEMSA/PMCT, e complementarmente às unidades/setores da
CONTRATANTE a fiscalização, a observância da execução do contrato e das
irregularidades encontradas para aplicação das multas cabíveis;
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apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu

objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ficar impedida de licitar e contratar com o Município de
CutiasAP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
edital e das demais cominações legais.
2. Salvo por motivo justificado e aceito pela Administração, será aplicada,
cumulativamente ou não com outras sanções, multa de até 10% (dez por cento) sobre o
valor total da proposta de preço nos seguintes casos:
a) não entrega da documentação no prazo estipulado neste Edital;
b) retirada da proposta de preços após a abertura da sessão de licitação; e
c) recusa em assinar a ata de registro de preços e termos contratuais.
3. Nos casos de inexecução parcial ou total do contrato, a contratada ficará sujeita as
sanções previstas no art.87, da Lei nº 8.666/93, a ser aplicada pelo Gestor Municipal,
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
4. A aplicação da sanção prevista no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e no inciso IV do art.
87, da Lei nº 8.666/93 é de competência exclusiva Gestor Municipal.
5. Consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei nº 8.666/93, no caso
de não recolhimento de valores de multas impostas em decorrência de inexecução total
ou parcial do contrato, a importância, acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, será:
a) descontada dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA;
b) se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será
descontada da garantia contratual; ou
c) será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87, da Lei
nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
6. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste capítulo, é
assegurada defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação ao
contratado.
7. Os atos administrativos de aplicação das sanções previstas neste termo e nos incisos
III e IV do art. 87, da Lei 8.666/93, bem como a rescisão contratual, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Município.
8. As infrações penais tipificadas nos art. 89 a 99 da Lei n° 8.666/93 serão objeto de
processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações
aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO:
1. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias,
poderá ensejar a rescisão do contrato, assim como o não cumprimento pela Contratada
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1. Os litígios decorrentes deste Contrato serão dirimidos no Foro da Comarca de

Ferreira Gomes - AP, pela Justiça Estadual ou Federal (quando cabível), nos
termos do Código de Processo Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1. O presente contrato entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá eficácia
a partir da publicação de seu extrato nos Diários Oficiais do Município e da União.
2. E por estarem justas e combinadas, as partes assinam este instrumento, por seus
representantes, em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Cutias -AP ,de

de 2021.

CASSIO FARIAS MARQUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUTIAS - AP
CONTRATANTE

EMPRESA:
Nome:Sócio (proprietário)
CONTRATADA
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