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PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, através de sua Pregoeiro, designada pela Portaria nº 

043/2020, do dia 10/01/2020, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO 
(ELETRÔNICO) Nº 005/2020, do tipo “menor preço”, por item, objetivando aquisição 
de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes medico - hospitalar, no 
intuito de atender as Unidades Básicas de Saúde desta Secretaria, com recursos 

oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta n° 4168/1434_2018 observadas os 
detalhamentos e especificações constantes deste Termo de Referência.  

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo 

Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei 
Complementar 123/06 alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014, 
decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal 036/2014  

e demais normas pertinentes. 

O objeto desta licitação estão em cota reservada à participação de microempresa e 

empresa de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei 
Complementar nº 123/2006, com redação da LC nº 147/2014. 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de referência e Especificações Detalhadas Objeto;  

ANEXO II – Modelo de proposta de preços; 

ANEXO III - Minuta do contrato. 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

 

Recebimento das propostas até: 19/05/2020 às 08 (oito) horas (horário oficial de 
Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 19/05/2020 às 09 (nove) horas (horário 
oficial de Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: COMPRASNET 

Endereço eletrônico do sistema: www.comprasnet.gov.br 

Dados para contato: 

Pregoeiro: José Ramires da Silva Barros E-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br 

Fones: (87)3871-7070 Ramal 237 

Endereço: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – 
Salgueiro/PE. 

 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

                                            PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 008/2020 

 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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1.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante o 

provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.comprasnet.gov.br. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

credenciado na função de Pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela Administração 

Direta, disponível no Portal Eletrônico de Compras Governamentais, no endereço 

www.comprasnet.gov.br. 

1.3. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão 

pública observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.4. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no 
Comprasnet e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas últimas. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais 

permanentes medico - hospitalar, no intuito de atender as Unidades Básicas de 
Saúde desta Secretaria, com recursos oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta 
n° 4168/1434_2018 observadas os detalhamentos e especificações constantes deste 
Termo de Referência. 

 

3. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os valores máximos para contratação são os constantes do Anexo I a este Edital. 

3.2. Os recursos financeiros para o pagamento do objeto deste Pregão correrão à 

conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro  
ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde.  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde  

AÇÃO: 1.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES. DESPESA: 

1740 - Elemento: 4.4.90.52 - FONTE 24 – INVESTIMENTO SUS. 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem a todas 
as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

4.2. estiverem devidamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores - SICAF, de responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia 
da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, de 

acordo com o art. 19, I, do Decreto nº 10.024/2019. 

4.3. Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o licitante deverá declarar, 

em campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. 

4.4. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, mesmo 
que tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

4.5. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo 
licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas 

prerrogativas (benefícios em licitações públicas previstos na Lei Complementar nº 123/2006). 

4.6. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante 
o provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

4.7. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.8. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.9. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante. Ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Salgueiro – PE, não 

competem a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que provocados por terceiros. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo, ou a inviabilidade do uso da senha, para 
imediato bloqueio de acesso. 

4.11. Ficarão impedidas de participar: 

4.11.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura 

Municipal de Salgueiro; 

4.11.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

4.11.3. Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Estado de Pernambuco; 

4.11.4. Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;                                                                                                                                                              

4.11.5. Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações 

sociais) ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do 
Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função de 

sua natureza jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 

4.11.6. Por ocasião do envio da proposta e dos documentos de habilitação, como condição 

para participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em CAMPO 
PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, de acordo com o modelo de declaração padrão 
disponibilizado pelo referido Sistema: 

4.11.7. – que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus 
Anexos e também que cumpre plenamente os requisitos de habilitação neles 

definidos; 

4.11.8. – que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

4.11.9. – Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não 

emprega menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 

7º da Constituição Federal de 1988; 

4.11.10. – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada, sujeitará a licitante às sanções legais, além das previstas neste Edital. 
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4.11.11. - Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06, a licitante 

deverá declarar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, devendo, 

para tanto, apresentar documento gerado pela Receita Federal que comprove essa situação, 
podendo, as microempresas e empresas de pequeno porte, alternativamente, apresentar 
certidão expedida pela Junta Comercial que atesta a sua condição. 

4.11.12. - O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (cooperativas enquadradas no art. 
34 da Lei 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas situações 

previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). A não manifestação de enquadramento, 
quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, 
posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei 

supramencionada. 

5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

5.1 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do provedor do 

sistema  do pregão eletrônico, no endereço: www.Comprasnet.gov.br. 

5.2. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá 

comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática 
de todos os demais atos inerentes ao certame. 

5.3. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 

5.4 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de 

procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de 
compras eletrônicas utilizados nas licitações.          

5.5 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações. 

5.6 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente 

justificado. 

5.7 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 
administração a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros. 

5.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

6 PROPOSTA 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda 

nacional, em os valores unitários, com no máximo duas casas decimais, de acordo com 
horários estabelecidos no edital do Pregão. 

6.2 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições definidas 
neste edital, e deverá conter: 
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a) Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

b) Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 

c) Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais 

ficarão vinculadas. 
 

6.3 As exigências constantes das alíneas “c” do subitem 6.2 anterior deverão ser 
atendidas por intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes 
de funcionalidade do Sistema Comprasnet por ocasião da formalização de preços 
pelos licitantes participantes. 

 
6.4 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o 
licitante que apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final ofertado, 
preenchendo no sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

6.5 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

6.6 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços 

unitários e totais máximos fixados neste Edital. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 
apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

6.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

6.10 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de preços, 

solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da documentação de 
habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o 
procedimento a seguir: 

a) A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e 
da eventual documentação complementar especificada neste Edital; 

b) As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf 

deverão apresentar documentos que supram tais exigências; 

c) Na impossibilidade da realização da habilitação na forma das alíneas “a” e “b” 

anteriores,  o licitante com menor preço após a fase de lances deverá, no prazo de 3 (três) 
dias úteis, encaminhar os documentos de habilitação exigidos no subitem 7.2 a seguir; 

d) No caso da alínea “c” anterior, os documentos deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas por tabelião ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Salgueiro a vista dos originais; 

e) Os documentos de habilitação deverão ser entregues no endereço indicado no 
Preâmbulo deste Edital por intermédio do Correio ou portador. 
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7.2 Para fins de habilitação neste processo, serão exigidos os seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, 
devidamente registrados na Junta Comercial, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) 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; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa 

de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, abrangendo inclusive os 

créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 
Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede 

do  licitante; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

7.2.1 Qualificação Técnica 

a) Atestado (s) técnico (s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em papel timbrado do emissor, que comprove (m) ter a empresa licitante fornecido, 
de maneira satisfatória e a contento ou vulto similar com o objeto da presente licitação. 

7.2.2 Qualificação Econômico-Financeira 

b) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro de 

um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos envelopes de 
habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no 
documento. As Certidões que pesquisem apenas processos do Sistema de Processo Judicial 

Eletrônico (PJe) deverão vim acompanhadas de certidão de pesquisa de processos físicos. 

7.3    As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. Considera-se restrição, ensejando a aplicação do § 
1º, do art.43 da Lei Complementar Federal nº 126/2006, a não apresentação da 

referida documentação, bem como a verificação da não regularidade fiscal e 

trabalhista, pelo Pregoeiro, na sessão, por intermédio de consultas a sites oficiais. 

7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
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declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

7.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a  

juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

8 PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

8.1 A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 
10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda 

a Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e decreto Federal nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019,  Decreto Municipal 036/2014   e demais normas pertinentes. 

8.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como 

critério de aceitabilidade os preços máximos fixados no termo de referência deste edital. 

8.3 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

8.4 A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá 

início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, na forma prevista neste edital, passando o Pregoeiro a examinar as propostas. 

8.5 A análise das propostas pela Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações e condições fixadas no Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as 

especificações do edital;                                                                                                                                                                

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 

8.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. 

8.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pelo 
próprio licitante. 

8.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.9 A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo 

horário de registro e valor. 

8.10 O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.11 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de R$ 1,00 (um real). 
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8.12 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.17 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento 

da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeiro acerca da 
aceitação da proposta de menor preço. 

8.18 Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por 

cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão. 

8.19 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Encerrada a fase de lances no Pregão, o licitante enquadrado como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será 

convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) Em caso de apresentação da nova proposta, na forma da alínea “a”, será 

examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

c) Não sendo apresentada nova proposta,  na  forma da alínea “a”,   ou não   

ocorrendo   a contratação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 

ou microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na situação de 

empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

8.20 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer quando 
as empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item. 

8.21 Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 
microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 
aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

8.22 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, previsto no art. 44 da Lei Complementar n° 
123/2006 proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 
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8.23 Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, 

observados os valores máximos fixados nesta licitação, a Pregoeiro poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para 

que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, 
para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, 

será incluído, na respectiva Ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante 
vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar 
interesse por meio do chat do sistema eletrônico utilizado. 

8.25 Realizada a negociação, a Pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 7 

deste Edital. 

8.26 Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 
aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e 

recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para 

retomada da sessão do pregão serão comunicados pela Pregoeiro, através do Sistema, com 
antecedência mínima de 24 horas. 

8.27 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa 

considerada vencedora por decisão motivada da Pregoeiro. 

8.28 Se a oferta não for aceitável ou se  o licitante desatender às exigências   habilitatórias,                                                                                                                  

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor. 

8.29 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

8.30 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado a 

Pregoeiro exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos 
necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

8.31 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente 

às penalidades estabelecidas neste Edital. 

8.32 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais 

formas de publicidade. 

8.33 No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando a 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

8.34 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.35 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação nos Diários oficiais.  

9 DILIGÊNCIA 

9.1 A Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 
preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 
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esclarecimentos que julgar necessários. 

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro(a) ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 

será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos 
existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos 

participantes, porém não documentados nos autos. 

10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão por meio do e-mail (licitacao@salgueiro.pe.gov.br) ou entrega na Sede 
da Prefeitura       Municipal.  

10.2 A Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até um dia 

útil antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

10.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

10.4 A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das 
propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-se o 
registro no “chat”. 

10.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-

lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, 
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002. 

10.6 Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 
(licitacao@salgueiro.pe.gov.br), entregues pessoalmente à Comissão de Licitação ou 
protocolados na Sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE. Em todos os casos, é de 

responsabilidade do licitante interessado a escolha do meio para encaminhamento. 

10.7 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de 
recurso, e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeiro ao licitante vencedor. 

10.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.9 Os recursos contra decisões do Pregoeiro terão efeito suspensivo. 

10.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.11 As razões de recursos serão dirigidas a (autoridade superior), por intermédio da 
Pregoeiro que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse 
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

10.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 
previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

10.13 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
mailto:(licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 

11 CONTRATAÇÃO 

11.1 PRAZO DO CONTRATO 

11.1.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses. 

11.2 FORMALIZAÇÃO 

11.2.1 A Secretaria de Saúde, após a homologação do resultado da licitação, convocará os 

licitantes classificados para assinar contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da 
data do recebimento do documento oficial de convocação. 

11.2.2 O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.2.3 No ato de assinatura do Contrato, a pessoa designada para assinar o contrato deverá 
comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

11.2.4 O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão 
do instrumento de contratação. 

11.2.5 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do  objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 

65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 RESCISÃO CONTRATUAL 

11.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do 

contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da  
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

11.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

11.4 PAGAMENTO 

11.4.1 Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos 

exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do Município. 

11.4.2 O pagamento será efetuado após entrega dos materiais solicitados com emissão de 

Nota Fiscal mediante a entrega, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário 
responsável. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor 

Financeiro do Município, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária 

para que seja efetuado o pagamento. 

11.4.3 A Secretaria de Saúde verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos 
tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no 

momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente. 

11.4.4 A Secretaria de Saúde deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a 

multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 
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11.4.5 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

11.5 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.5.1 Os materiais serão entregues em conformidade com as especificações constantes 
deste Edital e da proposta da empresa vencedora. 

11.5.2 O prazo de entrega dos materiais será de no prazo máximo de até 10 (dez) dias após a 
emissão da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de compras da Prefeitura Municipal de 
Salgueiro. 

11.5.3 O objeto da contratação será recebido provisória e definitivamente pela Secretaria 

de Saúde, após conferência e verificação da conformidade dos produtos com as especificações 
constantes na proposta apresentada, inclusive contrato ou outro documento legal que 

comprove a garantia e suporte do produto junto ao fabricante.                                                                                            

11.5.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-            

profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

11.5.5 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 

recusado de pronto, mediante Termo de Recusa, ficando dispensado o recebimento provisório, 
e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor; 

11.5.6 A contratada garantirá a integridade de cada unidade do equipamento fornecido, 

obrigando-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, aquele em que se 
verificarem vícios, defeitos, incorreções ou que se apresentar danificado ou com suas 
características alteradas, em razão dos materiais empregados e de transporte, descarga, 

montagem, instalação ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

11.5.7 Os produtos fornecidos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, no 

endereço: Av. Aurora de Carvalho Rosa, 2240  – Salgueiro, em dias úteis horário de 08h00 ás 
13h00. 

11.5.8 Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total 

descrito na ordem de fornecimento. 

12 PENALIDADES 

12.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do 
contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos 
termos das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

12.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de 

licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de 
multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 

a) Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Não mantiver a proposta    

e) Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta 

caracterizar fraude à licitação pública; 

f) Cometer fraude fiscal; 
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g) Fizer declaração falsa   

12.3.   A Secretaria de Saúde representará a Administração sempre que verificar indícios de 

cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

12.4.     As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 

CONTRATADA às seguintes sanções: 

I - Advertência; quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes 

da presente ata constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo 
significativo para a execução do objeto da ata; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 

0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor 
contratual remanescente ainda não cumprido. 

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas 
na execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 

0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 
cumprido, por dia decorrido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 

entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se 

seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual 

remanescente ainda não cumprido; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 
Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no 

instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global 

do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento; 

III  - impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, da CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, 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. 
 

12.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I - Atraso injustificado na execução do contrato; 

II - Inexecução total ou parcial do contrato. 

12.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será 
aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 

12.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

12.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos 

pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

12.9. Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar para 
suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser 
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aplicada até o término do processo administrativo. 

12.10. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de 

defesa prévia e de interposição de recurso. 

12.11. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento 
do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato    superveniente    

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente 
fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata 
desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.   

13.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

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

13.4 Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 

proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados, da 
data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades 
legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

13.5 A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória 

na imprensa oficial srão publicadas em diário oficial. 

13.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na página da Prefeitura 
Municipal na internet (www.salgueiro.pe.gov.br) e nos diários oficiais. 

13.7 Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os 

documentos de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala da 

Pregoeiro e Equipe de Apoio (sala da Comissão de Licitação), localizada na Rua Joaquim 
Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

13.8 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, ou, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar situação 

regular, a Pregoeiro poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas 
propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade 

da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, 

observado o interesse público. O edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na 
internet no endereço: http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm, e ainda, poderá ser 
consultado e/ou retirado na sala da Comissão de Licitação, que prestarão todos os 

esclarecimentos solicitados pelos interessados             neste                               Pregão, 

estando       disponíveis     para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Rua 
Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, nesta Cidade ou pelo telefone (87) 3871-
7070 Ramal 237 e-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br. 

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm
mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br.
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13.9    Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeiro. 

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

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

Salgueiro, 21 de abril de 2020. 

 

JOSÉ RAMIRES DA SILVA BARROS 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 017/2020 
 

1.  DO OBJETIVO 
1.1. O Termo de Referência, ora apresentado, visa definir diretrizes para o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes medico - 
hospitalar, no intuito de atender as Unidades Básicas de Saúde desta Secretaria, com recursos 
oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta n° 4168/1434_2018 observadas os detalhamentos e 
especificações constantes deste Termo de Referência.   
1.2. A aquisição dos produtos discriminados neste Termo será realizada mediante licitação na 
modalidade Pregão Presencial, no Sistema de Registro de Preço, tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

2.  DA FINALIDADE  
2.1. A Aquisição dos equipamentos e materiais permanentes, justifica-se pela necessidade para uso 
dos servidores municipais, garantindo conforto e segurança a população usuária do Sistema Único de 
Saúde – SUS, durante a assistência prestada nas diversas Unidades de Saúde. Ressaltamos que 
partes dos itens listados estão contempladas através de Recursos de Emendas Parlamentares 
supramencionadas.  Torna-se justificada a aquisição. 
2.2. O Município não se obriga a adquirir os produtos relacionados dos licitantes vencedores, nem nas 
quantidades indicadas por produto, podendo até realizar licitações especificas para aquisição de um 
ou mais produtos, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá 
preferência, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e do art. 7º do Decreto nº 3.931/01. 

 
3. VALOR DA AQUISIÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1.  O preço unitário considerado como estimativa, foi determinado com base em média aritmética simples 
das propostas comerciais obtidas por fornecedores do ramo cadastrado no Banco de Preços da 
empresa Negócio Públicos, conforme parâmetros definidos da atual redação do art. 2° da Instrução 
Normativa n° 05/14 do Ministério do Planejamento.  

 

Art. 2º - A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes 
parâmetros: 

I - Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br;  

II – pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou 
de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;  

III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 
(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

IV - pesquisa com os fornecedores. 

§1º No caso do inciso I será admitida a pesquisa de um único preço. 1  

§2º No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preços será a média ou o 
menor dos preços obtidos. 

 

3.2. Com base em tal procedimento, estimou-se o valor total de R$ 53.844,84 (cinquenta e três mil 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme anexo único do presente 
TR.  

3.2.1. Com fundamento no princípio da economicidade e tendo em vista a similaridade das especificações 
os preços dos itens 10 e 25 do Relatório de Detalhamento de Preços foram equiparados ao MENOR 
VALOR.  

3.3. Os preços apresentados pelos licitantes deverão ser completos despesas indiretas, lucro, encargos, 
enfim tudo mais que possa contribuir para a composição do custo final, conforme exigências 
editalícias e contratuais, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer 
despesas incorridas. 

3.4. Sendo rejeitado(s) o(s) material(is) apresentado(s), a empresa vencedora deverá apresentar no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a declaração de rejeição do(s) bem(s) pelos responsáveis de 
acordo com a proposta de preços, seguindo as especificações contidas 

 
4. DO PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será efetuado pelo Fundo Municipal de Saúde até o 10 décimo dia útil do mês 
subsequente, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente. 
4.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começa a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura corrigida. 
4.3. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada, em caso de descumprimento das 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
4.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:  
4.4.1. Documentação relativa à regularidade Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado; 
Certidão de regularidade expedida junto a Fazenda Municipal expedida pela Prefeitura Municipal de 
Salgueiro – para empresas sediadas nesta cidade – ou pela Prefeitura do município sede ou domicílio 
da empresa; Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS - CRF). 

 
5. RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO 

5.1. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade do Município de Salgueiro, 
de forma parcelada, no prazo máximo até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento 
expedida pelo Setor de compras da Prefeitura Municipal de Salgueiro, o referido prazo poderá ser 
prorrogado mediante justificativa da contratada. 

5.2.  A não entrega dos produtos no prazo estabelecido, implicará na decadência do direito do 
licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
5.3.  Sempre que o Fornecedor não atender à convocação, é facultado à Administração, dentro do 
prazo e condições estabelecidas, convocar os remanescentes, observada a ordem de registro, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item específico, respectivo, ou a 
licitação. 

5.4. À critério da Administração, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 
economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 

5.5. O fornecedor deverá entregar os produtos de acordo com as marcas indicadas na proposta 
de preços ou compatível. 
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5.6. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, no endereço: Av. 
Aurora de Carvalho Rosa, 2240  – Salgueiro, em dias úteis horário de 08h00 ás 13h00;  

5.7.  Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Aqueles que 
apresentarem problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, 
sem prejuízo para o Município de Salgueiro. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as 
especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções 
previstas neste edital e na legislação vigente. 

5.8. A Secretaria Municipal de Saúde poderá solicitar da empresa vencedora catálogos e/ou 
portfólios com especificações precisas dos produtos relacionados no neste Termo de Referência, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após a declaração do vencedor no sistema eletrônico. 

5.9. As menções de marca, por ventura citada no presente termo, servem apenas como 
parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto. No entanto, para elaboração de proposta 
as licitantes poderão apresentar marcas “equivalentes”, “similares”, ou de “melhor qualidade” 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.  
6.2. Atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto deste contrato; 
6.3. Pagar o preço avençado mediante as condições estabelecidas neste contrato; 

6.4. Recusar os produtos objeto deste contrato que não atendam as condições estabelecidas no 
edital licitatório e na ata de registro de preços. 

6.5. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato; 
6.6. Notificar, por escrito, a credenciada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do fornecimento, fixando prazo para sua correção. 

 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Fornecer e entregar o(s) material(is) adquiridos conforme especificação, marca e preço 
registrado na Ata de Registro de Preços, bem como no prazo estabelecido neste Termo de 
Referência; 

7.2. Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, assumindo exclusivamente a 
responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto, inclusive o frete; 

7.3. Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados, durante o 
período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo o prazo máximo de 20 (vinte) dias para 
retirada e devolução de novos materiais, ás suas custas, a partir da solicitação feita pela Diretoria de 
Material e Patrimônio; 

7.4. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes ou fretes de entrega de material, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no 
desempenho dos serviços constituídos em objeto deste contrato, ficando a CONTRATANTE isenta 
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

7.5. Em havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos que se 
fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma do preceituado no art. 
65, § 1º, da Lei 8.666/93; 

7.6. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na ARP; 
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7.7. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação apresentadas 
no Processo Licitatório; 

7.8. É de total responsabilidade da empresa vencedora, durante a execução do contrato, informar 
com antecedência a administração pública qualquer alteração na situação cadastral (mudança de 
CNPJ e/ou alteração na Razão Social) da empresa, sob pena de suspensão dos créditos devidos até 
a regularização dos dados cadastrais. 

 
 

8. DAS SANÇÕES 
8.1.  A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, bem como 
na ata de registro de preços, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, 
garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em); 9.2 - demais sanções previstas na 
Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 
8.2. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  

UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro  

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde.  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde  

AÇÃO: 1.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES. 

DESPESA: 1740 - Elemento: 4.4.90.52 - FONTE 24 – INVESTIMENTO SUS. 

   
 

________________________________________ 

Adja Georgia Barros Vieira 
Secretária Municipal de Saúde 

Portaria n° 1170/2018 
 
 

Observação: havendo divergência entre o produto descrito no termo de referência e o que consta no relatório 
de itens do comprasnet, deve prevalecer o descrito neste edital. 

 
 

Item Descrição Quantidade Valor unitário Total 

01 ARMÁRIO, TIPO ESTANTE ARMÁRIO - 
capacidade mínima da prateleira: 40kg; 
material de confecção: aço; dimensões: 
altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 
110 cm; prateleiras: 03 ou 04 

13 
Unidades 

R$    594,99  R$        7.734,87 

02 GELADEIRA REFR. COMUM 
COMPOSIÇÃO / CAPACIDADE DE 250 A 
299 L  

2 Unidades R$   1.585,70 R$           3.171,40  

03 MICROONDAS - Forno microondas, forno 
de microondas para cozinha 

1 Unidade R$   478,00  R$              478,00  

04 MESA DE EXAMES- MESA DE EXAMES 
(MACA): MACA DE EXAME CLINICO 

3 Unidades R$   850,00 R$           2.550,00  
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SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 
REDONDO, LEITO ESTOFADO 
REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA 
OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM 
ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. 
PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. 
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. 
DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO 
X0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. 
GARANTIA DE 1 ANO. 

05 MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA 
TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ESTRUTURA ESMALTADO, MATERIAL 
LEITO CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM 
COURVIN, TIPO MOVIMENTO ASSENTO 
FIXO,ENCOSTO E APOIO PERNAS 
RECLINÁVEIS, ACABAMENTO PÉS PÉS C/ 
PONTEIRAS DE BORRACHA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 
GAVETAS E 2 PORTAS LATERAIS, 
MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS 
ESTOFADO, DIMENSÕES 1,80 X 0,60 X 
0,80M APROXIMADOS 

2 Unidades R$   2.000,00  R$       4.000,00  

06 LANTERNA CLINICA - LANTERNA 
CLÍNICA, MATERIAL DE CONFECÇÃO 
ALUMÍNIO TIPO LED. 

1 Unidade R$ 58,25  R$  58,25  

07 MESA DE ESCRITÓRIO - MESA 
ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA 
AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, 
REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO 
MELAMÍNICO, COR TAMPO BEGE, 
QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, LARGURA 
1,50 M, PROFUNDIDADE 0,75 M, ALTURA 
0,60 M 

2 Unidades R$  767,00  R$         1.534,00  

08 MESA PARA COMPUTADOR - Mesa para 
computador com as seguintes 
características mínimas: Em estrutura 
metálica, tampos em MDP 15 mm, 
revestida em melanina ovo. Medidas 80 
cm largura x 60 cm profundidade x 74 cm 
de altura. 

1 Unidade R$  317,91  R$          317,91  

09 MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA 
IMPRESSORA BASE CONFECÇIONADA 
EM MADEIRA MDF; ESTRUTURA: AÇO; 
DIMENSÕES MÍNIMAS: 50 X 40 X 70 CM. 

1 Unidade R$            
150,00 

 R$            150,00  

10 LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO - 
LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO 
POLIPROPILENO, NÚMERO DE 
ASSENTOS DE 3 LUGARES. 

15 
Unidades 

R$   265,33  R$         3.979,95  
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11 APARELHO DE DVD CONTROLE 
REMOTO/ USB - APARELHO DE DVD. 
REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA, DE CD, CD-
R/RW, SVCD, VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-
R/RW, TAMBÉM REPRODUZ OS 
FORMATOS MP3, WMA, E JPEG; COM 
ENTRADA USB PARA CONEXÃO DE PC S, 
PERIFERICOS E OUTROS TIPOS DE 
EQUIPAMENTOS; CONTROLE REMOTO E 
SISTEMA DE AUDIO DOLBY DIGITAL; 
SISTEMA DE CORES NTSC, PAL E AUTO; 
CONVERSIR D/A DE ÁUDIO 24BITS E 192 
KHZ; CONVERSOR D/A DE VÍDEO 12BITS 
E 108MHZ; TENSÃO DE EQUIPAMENO. 

2 Unidades R$   128,00  R$              256,00  

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

5 Unidades R$  3.404,17  R$        17.020,85  
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SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 
PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E 
QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO 
EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E 
PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA 
VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS 
EQUIPAMENTOS OFERTADOS 
(GABINETE, TECLADO, MOUSE E 
MONITOR) DEVEM POSSUIR 
GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES 
BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O 
MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS 
COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO 
SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU 
RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 
MESES.  

13 MESA DE REUNIAO REDONDA 3 Unidades R$   417,45  R$         1.252,35  

14 CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO - 
CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO 
POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO 
POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA 
METÁLICA, ACABAMENTO ESTRUTURA 
PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE FIXO, 
TIPO ENCOSTO SEPARADO/ LIGADO POR 
TUBO DE AÇO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS SEM BRAÇO, COR PRETA, 
TIPO PÉ COM 4 PÉS EM TUBO, ALTURA 
APROXIMADAMENTE 79 CM, LARGURA 
APROXIMADAMENTE 53 CM 

14 
Unidades 

R$    90,00  R$          1.260,00  

15 NO-BREAK - NOBREAK, potencia nominal 
minima 600 VA, 4 tomadas.Tensao de 
entrada: bivolt automatica (115/240V). 
Frequencia de rede: 60 Hz;- Tensao de 
saida: 115 v;- Regulacao de saida: + ou - 
3% (em bateria);- Frequencia de saida: 
60Hz + ou - 1%;- Formato de ondas do 
inversor: senoidal on-line;- Baterias 
internas:- Painel frontal com indicacao de 
status de funcionamento do no-break;- 
Protecao no inversor contra sobrecarga e 
curto-circuito;- Saida isolada atraves de 
transformador;- Recarga automatica das 
baterias;- Alarme audiovisual para queda 
de rede e final do tempo de autonomia;- 
Protecao contra descarga total das 
baterias;- Protecao contra sobretensao e 
subtensao da rede;- Saida para 
comunicacao RS- 232 com cabos e 
acessorios;- Filtro de linha; - Estabilizador 
interno com tres estagios de regulacao;- 

2 Unidade R$ 292,55  R$        585,10  



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 

CNPJ: 11.361.243/0001-71 
 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

Garantia minima de 01 ano. Atender a 
(s)norma(s) ABNT vigente(s) e sua (s) 
legislacao (s) correlacionada (s).Ref. 
SAEB 61.10.00.00158117-1 

16 MESA DE EXAMES posição do leito móvel, 
com suporte para papel, confeccionada 
em aço inoxidável. 

6 Unidades R$            
463,45 

 R$         2.780,70  

17 CARRO DE CURATIVO - ACESSORIO 
BALDE E BACIA, MATERIAL DE 
CONFECCÇÃO AÇO INOXIDAVEL 

1 Unidade R$            
952,15 

 R$              952,15  

18 ARMARIO VITRINE - ARMÁRIO VITRINE, 
COM 02 PORTAS, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO E 
LATERAIS DE VIDRO( deve acomapanhar 
os vidros). 

1 Unidade R$             
575,75 

 R$              575,75  

19 MESA DE ESCRITORIO - MESA de 
escritório, em 
madeira/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL, 
COM 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO 
SIMPLES. 

1 Unidade R$             
335,00 

 R$              335,00  

20 CAD. DE RODA INFANTIL - CADEIRA DE 
RODAS PEDIÁTRICA: COM PÉS 
REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO 
EM AÇO/FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO. 
REGISTRO NO INMETRO OU ANVISA. 
PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 01 ANO 

1 Unidade R$             
669,50 

 R$              669,50  

21 OFTALMOSCOPIO- Oftalmoscópio 
Composição: 5 Aberturas Até 19 Lentes -
iluminação: Halógena 

1 Unidade R$             
739,00 

 R$              739,00  

22 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - 
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM 
ALGODÃO BRAÇADEIRA /FECHO EM 
VELCRO 

1 Unidade R$             
120,00 

 R$              120,00  

23 MESA GINECOLOGICA, posição do leito 
móvel confeccionadas em madeira com 
gabinete, contendo duas portas e duas 
gavetas 

1 Unidade R$         
1.001,00 

 R$          1.001,00  

24 ESTADIÔMETRO- ESTADIÔMETRO 
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA 
ENTRE ALUMÍNIO/0 a 230 CM 

1 Unidade R$             
368,52 

 R$              368,52  

25 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO 
DIGITAL 

1 Unidade R$  984,79  R$   984,79  

26 OTOSCOPIO SIMPLES- Otoscópio 
Simples.  Característica Física: Iluminação 
Fibra Optica/halógena – Xenon, 
Composição 5 A 10 Especulos 
Reutilizáveis 

1 Unidade R$  261,00  R$    261,00  

27 NEGATOSCOPIO- NEGATOSCOPIO/ TIPO 
LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS  

1 Unidade R$  599,00  R$ 599,00  
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28 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, 
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM 
ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO EM 
VELCRO. 

1 Unidade R$  109,75  R$   109,75  

                                                                          
Valor total estimado:       R$        53.844,84  
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 
PROCESSO LICITATÓRIO 057/2020 

Pregão Eletrônico nº 008/2020 
  
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 

(MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida no (a) ______________________________, para a prestação dos serviços 
abaixo relacionados, conforme estabelecido no Edital.  
 

Objeto: Aquisição de mobiliários, equipamentos e materiais permanentes medico - 

hospitalar, no intuito de atender as Unidades Básicas de Saúde desta Secretaria, com 
recursos oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta n° 4168/1434_2018 
observadas os detalhamentos e especificações constantes deste Termo de 

Referência.   
 
 

item DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE V.UNIT. 
VLR. 
TOTAL 

       

  
  

  R$ 

 
 
Validade da Proposta:  

Prazo de execução dos serviços:  

Forma de Pagamento:  
  
 

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão 
e endereço residencial. 

 
Conta bancária: 

E-mail: 

Telefone: 

 
Local e data: 
______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 
 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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                                                             ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 
                                                                                                               
 
CONTRATO CPL Nº ____/2020 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO E A 
EMPRESA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 

008/2020 

 
O MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Joaquim Sampaio, nº 279, Nossa Senhora das Graças, Salgueiro-PE, CEP: 56.000-000, inscrito 
no CNPJ sob o nº 11.361.243/0001-71, neste ato representado pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
SECRETARIA DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede ............. 

–– Salgueiro – PE, – inscrito no CNPJ sob o nº ............, neste ato representado pela 
Secretária de Saúde Sra. ........, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-
xx, residente e domiciliado na Rua ......... nº 74  Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro-PE, 
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa........., CNPJ 

nº ..., Inscrição Estadual n° ...., com sede à ..., Conta nº .., Banco .., Ag. ..., adjudicatária do 
fornecimento abaixo indicado no Processo licitatório nº 057/2020 - Pregão Eletrônico nº 
008/2020, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......., CPF nº .., CI nº..., residente à ..., 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA, tendo em vista a contratação, 
considerando o disposto na lei n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, Lei Federal n.º 

10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar 123/06, proveniente do Pregão Eletrônico n.º 
008/2020, têm entre si justo e acordado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  

1.1 - Constitui objeto do presente contrato a aquisição de mobiliários, equipamentos e 

materiais permanentes medico - hospitalar, no intuito de atender as Unidades Básicas de 
Saúde desta Secretaria, com recursos oriundo de Emendas Parlamentares - Proposta n° 
4168/1434_2018 observadas os detalhamentos e especificações constantes deste Termo de 

Referência, conforme solicitação expressa da mesma e as especificações técnicas constantes 

da proposta da CONTRATADA, que faz parte integrante deste instrumento independentemente 
de transcrição. 
 

Item DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA/MODELO QUANTIDADE V.UNIT. 
VLR. 

TOTAL 

       

  
  

  R$ 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Forma de Fornecimento 

 

2.1 – O fornecimento dos materiais do presente Contrato será de forma parcelada, de acordo 
com a cláusula quinta deste instrumento, mediante ordem de fornecimento da Secretaria de 
Saúde. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – Preço 
 

3.1 – O valor estimado deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 

(   ). 
 
CLÁUSULA QUARTA – Condições de Pagamento 
 

4.1 – O CONTRATANTE responsabilizar-se-á pelo pagamento de modificações que devidamente 
autorizadas pela Secretaria. 
 
4.2 – O pagamento será efetuado em até 10º (décimo) dia do mês subsequente após a 

entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal na Secretaria. 

 
4.3 – É vedado à CONTRATADA pleitear qualquer adicional de preços por faltas ou omissões 
que venham a serem verificadas na proposta. 

 

4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja 
em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
4.5 - A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar ao Financeiro, para fins de 

recebimento das faturas, os seguintes documentos atualizados: 

 
I – Prova de regularidade para com a Fazenda do Estado ou Distrito Federal; 
II – Certidão de Regularidade com o FGTS.  

III - Certidão de quitação de Tributos Federais, administradas pela Secretaria da Receita 

Federal. 
IV – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições Municipais; 
V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
CLÁUSULA QUINTA – do Prazo de Entrega 
 

5.1 – O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura. 
 

5.2 – A contratante exercerá rigoroso controle em relação ao fornecimento prestado pela 
contratada, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as 

disposições legais pertinentes ao objeto licitado. 
 

5.3 – A entrega deverá ser feita de forma parcelada, obedecendo ao objeto deste Termo de 
Referência, conforme ordem de fornecimento emitido pela Secretaria. 

 
5.4 – As licitantes que não entregarem os objetos licitados dentro do prazo solicitado serão 
aplicadas às penalidades previstas neste contrato. 

 

5.5 – O serviço de entrega dos produtos deverá iniciar-se em até 03 (três) dias úteis da 
assinatura do contrato, nos locais e cronograma de entregas a serem definidos, em horário 
devidamente agendados com a CONTRATANTE, conforme demanda. 

 

CLÁUSULA SEXTA – Recursos para Atender as Despesas 
 
6.1 – As despesas provenientes do objeto desta licitação correrão pela dotação orçamentária a 

seguir: 
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UNIDADE GESTORA: 2 – Fundo Municipal De Saúde Salgueiro  

ÓRGÃO ORÇAMENTÁRIO: 8000 – Secretaria de Saúde.  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8002 – Fundo Municipal De Saúde  
AÇÃO: 1.178 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS 
PERMANENTES. DESPESA: 1740 - Elemento: 4.4.90.52 - FONTE 24 – INVESTIMENTO 
SUS. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Gestão do Contrato 
 
7.1 – A gestão do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA OITAVA – Direito de Fiscalização 
 
8.1 – O CONTRATANTE exercerá ampla fiscalização do objeto contratado, o que em nenhuma 

hipótese eximirá a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Código Civil . 

 
8.2 – A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá por escrito às instruções, ordens e 

reclamações, competindo-lhe a decisão nos casos de dúvidas que surgirem no decorrer da 
vigência contratual.  
 

CLÁUSULA NONA – Responsabilidades do Contratante 

 
9.1 – Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato; 
 

9.2 – Determinar quando cabível, as modificações consideradas necessárias à perfeita 

execução do contrato e a tutelar o interesse público; 
 
9.3 – Intervir no fornecimento do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste 
contrato visando proteger o interesse público; 

 
9.4 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela 
Contratada; 

 
9.5 – Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecido neste 

contrato; 
 

9.6 – Conferir, vistoriar e aprovar os materiais entregues pela Contratada. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Responsabilidades da Contratada 
 

10.1 – Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento ora pactuado, dentre elas, 
carga, equipamento, espaço, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais. 
 

10.2 – Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha 

a sofrer a CONTRATANTE ou terceiros, em decorrência do fornecimento, objeto deste 
contrato. 
 

10.3 – Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a 

prejudicar funcionários e/ou bens do contratado, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados 
em decorrência do fornecimento do objeto deste contrato.  
 

10.4 – Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a 
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CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos 
objetos não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos 

ou lucros cessantes. 

 
10.5 – Permitir que a CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento objeto 
deste contrato. 
 

10.6 – Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados 
que a envolva independente de solicitação. 
 
10.7 – Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento durante o mês de referência, para fins de 

atestação e liquidação pela CONTRATANTE. 

 
10.8 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais. 
 

10.9 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a 

ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento. 
 

10.10 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho 
serão de exclusiva responsabilidade do contratado, assim como, no caso de ajuizamento de 
reclamações trabalhistas. 

 

10.11 - Proceder à execução do fornecimento, de acordo com sua proposta e, com as normas 
e condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2020 e anexos, inclusive com 
as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e 

criminalmente, pelas consequências de sua inobservância total ou parcial. 

 
10.12 – À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos 
limites estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 

10.13 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, atendendo de 
imediato as reclamações; 
 

10.14 - Manter, durante o período de vigência do Contrato, todas as condições que ensejaram 
a sua habilitação;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades 

 
11.1 - A recusa injustificada do CONTRATADO em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas;  

 
§ 1° O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes 
penalidades:  

a) – Advertência;  

b) – Multas:  
c) – No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto desta dispensa, será aplicável 
à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;  

 

d) – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de SALGUEIRO 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo N.º 87 
da Lei N.º 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total 

do contrato limitado a 10% do valor contratual;  
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e) – Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, 

no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo 

reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, 
sem prejuízo de outras sanções contratuais;  
 
f) – Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 

administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de SALGUEIRO, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;  

 
g) – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

 
§ 2° Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Da Rescisão 
 

12.1 - Constitui motivos para rescisão do presente Contrato, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal 
8.666/93 de 23/06/93, desde que cabíveis a presente contratação, resguardadas as 
prerrogativas conferidas por esta Lei, consoante o que estabelece o seu Art. 58.  
 

12.2 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art. 78, sem que haja 
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda assegurado os direitos elencados nos incisos do parágrafo segundo do Art. 

79, no que couber.  
 

12.3 - As formas de rescisão contratual são as estabelecidas no Art. 79 da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro - As partes elegem o foro da Comarca de 
Salgueiro para dirimirem quaisquer pendências oriundas do presente Contrato.  

 
E, por se acharem justos e contratados, e para que produza seus efeitos legais, assinamos o 

presente Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e na presença das testemunhas 
abaixo assinadas.  
 

Salgueiro, ___ de ________ 2020 

 
 

___________________________________ 

SECRETÁRIA DE SAÚDE 

Adja Georgia Barros Vieira 
CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 
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[inserir razão social da empresa] 
[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS: 
____________________________ _____________________________ 

 
 


