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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 015/2022 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

Registro de Preço 

 

São Martinho da Serra, 21 de março de 2022. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA, no uso de suas 

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 

horas, do dia 20 de Abril do ano de 2022, na sala de reuniões do  Departamento 

de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, 

localizada na Avenida 24 de Janeiro, n° 853 se reunirão o pregoeiro e a equipe 

de apoio, designados pela Portaria nº 3040/2022, com a finalidade de receber 

propostas e documentos de habilitação, objetivando  a confecção de blocos 

receituários de controle especial azul ( B ), receituário controlado, receituário 

comum, carteiras/cartão da mulher e carteiras de controle de medicamentos de 

uso continuo destinados aos pacientes do município,  processando-se essa 

licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e da Lei Federal 

nº 8.666, de 21/06/1993. As informações bem como o Edital encontram-se a 

disposição dos interessados das 08h00min às 14h00min, no Centro 

Administrativo Municipal – Setor de Licitações e no endereço eletrônico: 

http://www.saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

Deverão ser apresentados, no início: OS DOCUMENTOS PARA 

CREDENCIAMENTO, A DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE 

OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E OS ENVELOPES PROPOSTA DE 

PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.   

  

2. OBJETO  

 

2.1 A presente licitação, tem por objeto o Registro de preços para confecção 

de blocos receituários de controle especial azul (B), receituário controlado, 

receituário comum, carteiras/cartão da mulher e carteiras de controle de 

medicamentos de uso continuo destinados aos pacientes do município, 

conforme detalhado no Termo de Referência ANEXO I do edital. 
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Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

Notificação de Receita B Papel 

Azul – 75g – Blocos de 1x20-

10x22cm – Impressão em Preto 

 

2000 

 

UN 
R$ 3,97 

R$ 

7.940,00 

02 

Receituário Controlado – 2 vias – 

Blocos de 2x25 – papel copiativo – 

Impressão em Preto 

 

1000 

 

UN 
R$ 8,06 

R$ 

8.060,00 

03 
Receituário Comum – 1 via – blocos 

1x50 – Papel Branco 75g – 15x21cm 

 

1000 

 

UN 
R$ 6,14 

R$ 

6.140,00 

04 
Carteiras – Cartão da 

Mulher/Anticoncepcional 

 

2000 

 

UN 
R$ 0,69 

R$ 

1.380,00 

05 
Carteiras – Controle de 

Medicamentos de uso Contínuo 

 

5000 

 

UN 
R$ 0,47 

R$ 

2.350,00 

 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

 

3.1 A vigência da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses, conforme 

previsto na Lei 8.666/93. 

 

4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1. Os critérios de recebimento/Execução e aceitação do objeto e de 

fiscalização estão previstos no Termo de Referência e minuta da Ata de Registro 

de Preço e contrato. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os 

interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

- Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

- Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 

8.666/93; 

- Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

- Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

- O disposto no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

- Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, 

Estadual, Municipal, INSS e FGTS; 
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- Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 

efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com 

idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 

certame; 

- Abrir as propostas de preços; 

- Analisar a aceitabilidade das propostas; 

- Desclassificar propostas indicando os motivos; 

- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 

do lance de menor preço; 

- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

- Declarar o vencedor; 

- Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

- Elaborar a ata da sessão; 

- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar 

a contratação; 

 

7.  APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

 

7.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” 

deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública 

de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados 

abaixo. 

 

Prefeitura Municipal de São Martinho da serra – Estado do Rio Grande do Sul 

Endereço: Avenida 24 de Janeiro, 853 – Centro – CEP: 97190000 

Setor de Licitações e Contratos 

Data: 20/04//2022, às 9h00min. 

 

7.2 Os envelopes deverão ainda indicar, em sua parte externa e frontal, os 

seguintes dizeres: 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 
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SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 08/2022 

ENVELOPE Nº. 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO DA SERRA/RS 

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 08 /2022 

ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

7.3 A Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS, Departamento de 

Compras e Licitações, somente considerará os envelopes de “Proposta de 

Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues à Pregoeira 

designada, no local, data e horário definido neste edital. 

 

8.  ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

 

8.1. No dia, hora e local estabelecidos no item 7.1, será realizada sessão pública 

para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos. 

 

8.2 O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 

devidamente munido de: 

 

8.2.1 Cédula de identidade; 

 

8.2.2 Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II; 

 

8.2.3 Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o 

modelo do Anexo III. 

 

8.3. As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular 

lances verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao 

processo licitatório, mediante a apresentação de procuração por instrumento 

público ou particular. 

 

8.4. Em se tratando de sócio ou proprietário, a Licitante deverá apresentar cópia 

do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social, 

devidamente autenticado. 
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8.5 A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento 

credencial ou ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no 

certame. Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em 

nome da Licitante neste ato. 

 

8.6. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 

representantes, o Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao 

recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação 

para a Habilitação. 

 

9.  PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

9.1. As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser datilografadas ou 

impressas em papel timbrado da empresa, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 

empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou 

omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao 

direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata 

compreensão de seu conteúdo, e deverão constar: 

 

9.1.1 Especificação, marca/procedência do produto/serviço cotado; 

 

9.1.2 Preço unitário por item do objeto licitado, com até 02 (duas) casas 

decimais, valor total, expressos em moeda corrente nacional. 

 

9.1.3 No valor proposto, devem estar inclusas todas as despesas diretas e/ou 

indiretas e que influam nos custos, tais como: transporte, seguro, tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações 

sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 

todos os ônus diretos; 

 

9.1.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da data da abertura dos envelopes; 

 

9.2 O preço do item cotado deverá ser apresentado numericamente e o valor 

total da proposta deverá ser apresentado numericamente e por extenso. 

Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o 

unitário, com a respectiva correção do valor total. Caso a divergência ocorra 

entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 
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9.3 DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.3.1 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada 

como evidência de que a proponente examinou completamente as 

especificações e as condições estabelecidas neste edital, que as comparou 

entre si e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer 

ponto duvidoso antes de preparar sua proposta de preços e que os documentos 

da licitação lhe permitiram preparar uma proposta de preços completa e 

satisfatória. 

 

9.3.2 A apresentação da proposta implica automaticamente no conhecimento 

pleno e na concordância com todas as condições expressas neste Edital. 

 

9.3.3 - Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação 

são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione 

em um documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 

 

9.3.4 O preço unitário pelo qual será cotado o objeto da presente licitação não 

sofrerá qualquer correção, sendo a preços fixos e sem qualquer reajuste. 

 

10.  DA HABILITAÇÃO 

 

Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, 

os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do 

tamanho A4 (21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do 

envelope nº. 01, o volume deverá conter um índice dos documentos com as 

páginas correspondentes, numeradas em ordem crescente e rubricadas por 

elemento credenciado e identificadas da proponente. Todos os documentos 

abaixo exigidos, quando cópias, deverão estar devidamente autenticados em 

cartório. Deverão constar, obrigatoriamente, do referido envelope: 

 

10.1  PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

10.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

 

10.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade 

de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 
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10.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

 

10.1.4 Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade do representante legal da 

empresa; 

 

10.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

exigir; 

 

10.1.6 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da 

qualificação, conforme o modelo do Anexo IV; 

 

10.1.7 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal 

menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos, conforme o Modelo do Anexo V. 

 

10.1.8 Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte, modelo constante do Anexo VI. 

 

10.2  PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL 

 

10.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

 

10.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida 

pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

 

10.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei; 

 

10.2.4 Prova de regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN; mediante 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede da 

proponente; 
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10.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela 

Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

 

10.2.6 Prova de regularidade trabalhista, a ser feita por meio da apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, atestando a inexistência de 

débitos. 

 

10.2.7 Alvará de Localização e Funcionamento; 

 

10.3 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

 

10.3.1Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório 

Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica. 

 

Observação: Os documentos necessários à habilitação poderão ser 

apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente ou por servidor da Administração até 30(trinta) minutos 

antes da abertura da licitação), mediante conferência da cópia com o original ou 

publicação em órgão da imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade 

em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o 

mesmo será aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias do 

recebimento dos envelopes;  

 

* Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não 

precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela 

Comissão de Licitação. 

 

11.  SESSÃO DO PREGÃO 

 

11.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos 

representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à 

sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, 

dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os 

Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

 

12.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
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12.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as 

propostas de preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital, 

inclusive se os preços ofertados não ultrapassam o valor máximo estabelecido 

neste edital; 

 

12.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 

10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances 

verbais; 

 

12.3. Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições 

definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 

subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos 

lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas 

apresentadas e desde que inferiores ao preço máximo estabelecido neste edital; 

 

12.4 Caso duas ou mais propostas e preços em igualdade de condições 

ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem 

de apresentação dos lances; 

 

12.5 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções 

administrativas previstas nestas Instruções. 

 

13.  DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE - LEI COMPLEMENTAR 123/2006 – REGULAMENTADA 

PELA LEI MUNICIPAL Nº 1151/2007, DE 06/11/2007. 

 

13.1. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou 

microempresa, devidamente comprovada, a documentação de regularidade 

fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a 

homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei 

Complementar Nº 123/2006. 

 

13.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão 

negativa. 
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13.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 

43, da Lei Complementar nº. 123/06, 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. 

 

13.4. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

13.4.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 

(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

 

13.4.2. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, acima 

mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

13.5. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 

dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

 

13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 

nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio 

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 

44, da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

13.7 O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se 

aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte. 
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OBS: Por ocasião da abertura dos trabalhos do certame, não havendo o número 

mínimo de Microempresas e Empresas de pequeno porte, aplicar-se- á o contido 

no Art. 49 da Lei 123/06. 

 

14.  DOS LANCES VERBAIS 

 

14.1. As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio 

de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores 

distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior 

valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo, o Pregoeiro, 

definir no momento, lances mínimos; 

 

14.2. Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o 

atendimento a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa 

pelo seu representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis; 

 

14.3. Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor, 

sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-

á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo 

Pregoeiro; 

 

14.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a 

Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas 

nestas Instruções; 

 

14.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior 

ordenação das propostas; 

 

14.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita e o valor estimado para a contratação. 

 

15.  DO JULGAMENTO 

 

15.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de menor valor por item; 

 

15.2. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o 

Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 

e valor, decidindo motivadamente a respeito; 
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15.3. Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do 

edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta 

poderá ser aceita; 

 

15.4. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para 

confirmação das suas condições habilitatórias; 

 

15.5. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado 

o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta; 

 

15.6. Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame; 

 

15.7. Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá 

negociar para que seja obtido um melhor preço; 

 

15.8 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados 

todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será 

assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes. 

 

16.  IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

16.1 Até cinco dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências 

ou impugnar este edital. 

 

16.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
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16.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do 

pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

16.4. Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela Licitante. 

 

16.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 

 

16.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 

avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todos os licitantes via fax ou 

correio eletrônico. 

 

17.  ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da 

licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela 

Autoridade Competente. 

 

17.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade 

dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e 

determinará a contratação, no prazo previsto neste edital. 

 

18. PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

18.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a 

Prefeitura e a licitante vencedora, poderão serão formalizadas através de 

Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, 

na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor. 

 

18.2. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta 

vencedora será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, conforme Minuta do Anexo VIII, e da proposta aceita. 
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18.3 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições 

demonstradas para habilitação para assinar o contrato. 

 

18.4 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura 

do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

 

18.5 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, 

dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da 

comunicação para tal, através de e-mail ou via correio. 

 

18.6 O prazo da contratação será da data da assinatura do contrato até 12 

(doze) meses, na condição prevista na Lei 8.666/93. 

 

18.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato 

ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada 

se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

19.  DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

19.1 A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Secretária de 

saúde, que deverá atestar a entrega do item do objeto do presente Contrato. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E GARANTIAS 

 

20.1. O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento 

pelo telefone (55) 3277 1151 ou (55) 999804529. 

20.2 Prazo de entrega de 10 dias, a contar pelo recebimento do empenho pela 

contratada. 

20.2.1 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para 

assegurar a qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido nos 

descritivos do objeto. 
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20.2.2 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

20.3 constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se 

obriga a trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, 

transportado inadequadamente, incompatível com a marca, se ofertada na 

licitação que deu origem à contratação, ou quaisquer outros motivos que 

impeçam seu uso, em razão de se destinarem à utilização humana, mesmo que 

tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

20.4. A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega 

em desacordo com as especificações Técnicas exigidas. 

20.5. O objeto deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de 

defesa do consumidor). 

20.6. A Aquisição poderá ser parcelada, de acordo com a necessidade de 

fornecimento da Secretaria de Saúde. 

 

20.7. O pedido do objeto desta licitação far-se-á mediante requisição emitida pela 

Secretaria de Saúde, que discriminarão os itens e as quantidades que deverão 

ser entregues.  

 

20.8. Os objetos deverão ser entregues devidamente embalados, 

acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da 

contratada. 

 

20.9. Os objetos deverão ser entregues livre de despesas pertinentes a frete, 

carga, descarga, cabendo a licitante arcar com os custos inerentes aos mesmos.  

 

20.10. O recebimento dos objetos será feito por um servidor designado pela 

Secretaria de Saúde. 

 

20.11 O compromisso de fornecimento dos itens adjudicados, apenas estará 

caracterizado a partir do recebimento, pelo CONTRATADO, de Ordem de 

Fornecimento (requisição/solicitação) da unidade requisitante. 
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20.12 O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade a ser 

determinada pela Secretaria Municipal de Saúde.  

 

21.  SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO 

 

21.1 A execução do contrato, objeto da licitação, poderá ser suspenso ou 

rescindido nos casos previstos na Lei de Licitações, como também nos seguintes 

casos: 

 

a)  pelo Município de São Martinho da Serra/RS, quando for por este julgado 

que o fornecedor esteja definitivamente ou temporariamente impossibilitado de 

cumprir as exigências da licitação que deu origem ao contrato ou pela não 

observância das normas legais; 

 

b) pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que 

está definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da 

licitação e devidamente aceito pela Administração Municipal de São Martinho da 

Serra/RS, nos termos legais; 

 

c)  por relevante interesse do Município de São Martinho da Serra/RS, 

devidamente justificado. 

 

22.  DO PREÇO E DO REAJUSTE 

 

O preço deverá ser expresso em reais. 

22.1 Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, 

alínea “d” da Lei 8.666/93. 

 

22.2. No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a contratada 

deverá solicitar formalmente a Prefeitura Municipal de São Martinho da 

Serra/RS, devidamente acompanhada de Notas Fiscais do fornecedor que 

comprovem a procedência do pedido. 

 

23.DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, 

deverá informar a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta 

bancária na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta 

deverá estar em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 
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23.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência 

eletrônica em nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto, mediante apresentação da Nota fiscal devidamente 

assinada pelo Agente Público competente. 

23.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento do objeto. 

24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

  

24.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão nos projetos 

atividades/dotações orçamentárias previstos para o exercício vigente. 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde - ASPS 

PROJ/ATIV – 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde  

304 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2037 Incentivo à Atenção Básica  

338 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2038 Farmácia Básica  

343 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2040 Estratégia Saúde da Família  

359 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica 

 

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

25.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência e minuta do contrato. 

 

26. DO REGISTRO DE PREÇO 
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26.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados 

serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente 

comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

nº 8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto municipal nº. 0859, de 2013; 

 

26.2. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá 

optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

 

26.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 

fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado; 

 

26.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 

praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 

aplicação de penalidade. 

 

26.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original.  

 

26.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

26.6.1. 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; e 

 

26.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

 

26.6.3. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o 

órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

26.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

26.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

26.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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26.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

 

26.7.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 

8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

 

26.8 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 26.7.1, 

27.7.2, 27.7.3 e 27.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

26.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

 

26.9.1. Por razão de interesse público; ou 

 

26.9.2 A pedido do fornecedor. 

 

Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata 

registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, A Prefeitura Municipal de São 

Martinho da Serra/RS, fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços 

e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 

 

27. DO TERMO DO CONTRATO 

 

27.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato. O Contrato terá 

vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado 

da data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente, 

de acordo com as condições estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

27.2 A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

27.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para 

que seja assinado/retirado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 

de seu recebimento. 

 

27.4. Os prazos previstos nos subitens anteriores poderão ser prorrogados, por 

iguais períodos, por solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela 

Administração 

28. DAS PENALIDADES 

 

28.1 A recusa injustificada do adjudicatário 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. 

 

28.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA 

às seguintes penalidades: 

 

28.2.1  Advertência; 

 

28.2.2  Multa: 

 

- No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

 

- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Municipal de São 

Martinho da Serra/RS, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo 

que no caso de multa, esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, 

limitada a 10% do valor contratual; 

 

- 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 

expressa 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. 

 

- 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 a suspensão, e se for o caso, 

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de São Martinho 
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da Serra/RS 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; 

28.2.3 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 após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; 

 

28.3. 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. 

 

29.  ANEXOS DO EDITAL 

 

Integram este Edital os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I Termo de Referência; 

b) Anexo II- Carta de credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de declaração de cumprimento da habilitação; 

d) Anexo IV- Modelo da declaração de inexistência de fato superveniente 

impeditivo da qualificação; 

e). Anexo V - Declaração de não emprega menores; 

g) Anexo VI – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

h) Anexo VII – Modelo Ata de Registro de Preço; 

i)  Anexo VIII - Minuta de contrato. 

j) Anexo VIX – Modelo de proposta de preço; 

 

30.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

30.1 Reserva-se ao Município o direito de revogar, no todo ou em parte, a 

presente licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo 

procedimento, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o 

artigo 49 e parágrafos da Lei nº. 8.666/93. 
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30.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após apresentação 

da documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de 

desconhecimento ou discordância de seus termos. 

 

30.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo 

desconhecimento não poderão alegar. Será dada vista aos proponentes 

interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de 

Habilitação apresentados na Sessão. 

 

30.4. É facultado o Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos 

competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões. 

 

30.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a 

sessão do pregão. 

 

30.6 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos com base na Lei 

de Licitações 8.666/93 e alterações, nos artigos 24, II e 65, II, D, Parágrafo 1º - 

ocorrendo falta ou excesso de recursos, conforme verba disponível, a 

Administração poderá fazer acréscimo ou redução de quantidades em até 25% 

dos itens adquiridos, devendo o licitante acatá-las, obedecendo sempre o valor 

proposto em cada item. 

 

30.7. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente a prestação de 

serviços objeto deste edital. 

 

30.8 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 

contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo 

possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

 

30.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação 

e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública 

de pregão. 
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30.10. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação do certame entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

 

30.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

local e horário anteriormente estabelecido. 

 

30.12. Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente 

Edital, será competente o Foro da Comarca de Santa Maria. 

 

30.13 Conforme Art. 41 e seus incisos da Lei 8.666/93 que regi esse processo, 

qualquer cidadão é parte legítima para impugnar esse edital, devendo protocolar 

o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes junto ao Departamento de Compras e Licitações na Prefeitura 

Municipal de São Martinho da Serra/RS.  

 

30.14 Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 

08h00min às 14h00min, na Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra, sito 

Avenida 24 de janeiro, 853 ou pelo telefone: (55) 3277-1100/1101 ou pelo e-mail 

licitacoes@saomartinhodaserra.rs.gov.br. 

 

 

 

_______________________ 

Robson Flores da Trindade 

Prefeito Municipal 

 

 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA: 

Este processo foi analisado, sob o prisma jurídico-formal, e se acha aprovado por esta 

Assessoria Jurídica, podendo ter regular prosseguimento nos termos da Lei. 

 

 

 

___________________________ 

André Marcos Pignone 

Procurador Jurídico 

OAB/RS 92.782 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA                                                              

 

1. OBJETO: O presente termo de referência tem por objetivo Abertura de 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL por sistema de REGISTRO 

DE PREÇOS do tipo menor preço por item, para confecção de BLOCOS DE 

RECEITUÁRIO de Controle Especial Azul (B), Receituário Controlado, 

Receituário Comum, Carteiras/Cartão da Mulher e Carteiras de Controle de 

Medicamentos de Uso Contínuo destinados ao uso dos profissionais da saúde e 

usuários da Unidade Básica de Saúde e Unidade Móvel do município de São 

Martinho da Serra de acordo com a descrição constante abaixo. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 Notificação de Receita B Papel Azul – 

75g – Blocos de 1x20-10x22cm – 

Impressão em Preto 

 

2000 

 

UN 

R$ 3,97 

R$ 

7.940,00 

02 Receituário Controlado – 2 vias – 

Blocos de 2x25 – papel copiativo – 

Impressão em Preto  

 

1000 

 

UN 

R$ 8,06 

R$ 

8.060,00 

03 Receituário Comum – 1 via – blocos 

1x50 – Papel Branco 75g – 15x21cm 

 

1000 

 

UN R$ 6,14 

R$ 

6.140,00 

04 Carteiras – Cartão da 

Mulher/Anticoncepcional 

 

2000 

 

UN R$ 0,69 

R$ 

1.380,00 

05 Carteiras – Controle de 

Medicamentos de uso Contínuo 

 

5000 

 

UN R$ 0,47 

R$ 

2.350,00 

 

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

A confecção de Blocos de receituário de controle especial azul (B), Receituário 

Controlado, Receituário Comum, Carteiras/Cartão da Mulher e Carteiras de 

Controle de Medicamentos de Uso Contínuo, se justifica por serem materiais 

específicos e usados para atender as demandas das atividades diárias e 

rotineiras dos profissionais da área da saúde, sendo indispensável para garantir 

a continuidade dos serviços médicos prestados aos pacientes que procuram 

atendimento na Unidade Básica de Saúde do município. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde - ASPS 

PROJ/ATIV – 2035 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde  

304 – Outros serviços de terceiros pessoa juridica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2037 Incentivo à Atenção Básica  

338 – Outros serviços de terceiros pessoa juridica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2038 Farmácia Básica  

343 – Outros serviços de terceiros pessoa juridica 

 

Órgão: 05 Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: Fundo Municipal de Saúde – RECURSOS ESTADO 

PROJ/ATIV – 2040 Estratégia Saúde da Família  

359 – Outros serviços de terceiros pessoa juridica 

4. DO PAGAMENTO  

4.1. Para fins de pagamento, a licitante vencedora, após a homologação, deverá 

informar a Secretaria de Saúde o banco, nº da agência e o nº da conta bancária 

na qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar 

em nome da licitante vencedora pessoa jurídica. 

4.2 O pagamento será efetuado através de depósito bancário ou transferência 

eletrônica em nome do (a) CONTRATADO (A), em parcela única, 30 (trinta) dias 

após a entrega do objeto, mediante apresentação da Nota fiscal devidamente 

assinada pelo Agente Público competente. 

4.3 O pagamento efetuado não isentará a contratada das responsabilidades 

decorrentes do fornecimento do objeto. 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

5.1 O objeto deverá ser entregue na Unidade Básica de Saúde, na avenida 24 

de janeiro, Centro, n° 568, em horário de expediente conforme agendamento 

pelo telefone (55) 3277 1151 ou (55) 999804529. 
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5.2 Prazo de entrega de 10 dias, a contar pelo recebimento do empenho pela 

contratada. 

5.3 No ato de entrega do objeto será realizada uma vistoria rigorosa para 

assegurar a qualidade do produto, bem como se atende o estabelecido nos 

descritivos do objeto. 

5.4 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

5.5. Constatada qualquer irregularidade na entrega do objeto, a Contratada se 

obriga a trocar, por suas expensas, todo objeto entregue danificado, 

transportado inadequadamente, incompatível com a marca, se ofertada na 

licitação que deu origem à contratação, ou quaisquer outros motivos que 

impeçam seu uso, em razão de se destinarem à utilização humana, mesmo que 

tais fatos não tenham sido observados no ato do recebimento. 

5.6 A Secretaria Municipal de Saúde rejeitará, no todo ou em parte a entrega em 

desacordo com as especificações Técnicas exigidas. 

5.7 O objeto deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (código de 

defesa do consumidor). 

5.8 A Aquisição poderá ser parcelada, de acordo com a necessidade de 

fornecimento da Secretaria de Saúde. 

 

5.9 O pedido do objeto desta licitação far-se-á mediante requisição emitida pela 

Secretaria de Saúde, que discriminarão os itens e as quantidades que deverão 

ser entregues.  

 

5.10. Os objetos deverão ser entregues devidamente embalados, 

acondicionados e transportados com segurança e sob a responsabilidade da 

contratada. 

 

5.11. Os objetos deverão ser entregues livre de despesas pertinentes a frete, 

carga, descarga, cabendo a licitante arcar com os custos inerentes aos mesmos.  

 

5.12 O recebimento dos objetos será feito por um servidor designado pela 

Secretaria de Saúde. 
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6. GERÊNCIA RESPONSÁVEL (OU SETOR EQUIVALENTE) 

 

Secretária(o) de Saúde 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (empresa) 

7.1. Os objetos serão entregues pela fornecedora em veículos transportadores 

adequados e em embalagens que garantam a segurança de forma a preservar 

quem os manipula bem como o meio ambiente. 

 

7.2. As despesas decorrentes de frete, entrega, descarga, seguro e demais 

encargos competem, exclusivamente a contratada sem qualquer custo adicional 

solicitado posteriormente. 

 

7.3. Fornecer o objeto licitado, entregar na quantidade solicitada e no prazo 

solicitado e responsabilizar-se pela qualidade dos mesmos. 

 

7.4. Executar diretamente o objeto da contratação, sem transferência de 

responsabilidades ou subcontratações. 

 

7.5. Responder pelos encargos tributários, previdenciários, trabalhistas, 

referentes aos serviços executados por seus empregados, obrigando-se a saldá-

los em época própria, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com o Contratante. 

 

7.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar o 

CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 

do Contrato, bem como os relativos à omissão pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outras exigências legais 

inerentes a este instrumento. 

 

7.7 Permitir ao CONTRATANTE, quando este entender indispensável, a 

fiscalização de documentação pertinente. 

 

7.8. Comparecer, sempre que solicitada, à Sede do Contratante, em horário por 

esta estabelecida, a fim de receber e fornecer informações, instruções e acertar 

providências. 
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7.9 A fornecedora deverá fornecer as quantidades solicitadas pelo Município, não 

podendo estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas. 

 

7.10 A empresa deve estar localizada próximo ao Município de São Martinho da 

Serra, num raio máximo de 100km, isto devido a logística do transporte e entrega 

do objeto. 

7.11. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada 

à entrega do objeto, é de total responsabilidade da proponente. 

7.12 A Licitante vencedora deverá cumprir com todas as obrigações Sociais e 

Trabalhistas vigentes, com o pessoal vinculado, direta ou indiretamente, aos 

serviços contratados, cabendo-lhe, outrossim, ônus com exclusividade e em 

última instância com o custeio de todos os pagamentos vinculados a tais 

obrigações. 

7.13 A Contratada deverá aceitar, obrigatoriamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-

se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, 

soluções e comunicações necessários à aquisição pretendida. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (prefeitura) 

 

8.1. Receber e atestar o material, através da nota fiscal conforme o empenho.  

 

8.2. Fiscalizar, gerenciar o contrato e prestar esclarecimentos quando 

necessário, para garantir o cumprimento integral do mesmo. 

 

8.3. Fornece local apropriado para armazenagem dos produtos quando 

entregue. 

 

8.4 Dar ciência à Contratada imediatamente sobre qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços; 

 

8.5. Proceder ao acompanhamento técnico da prestação dos serviços; 

 

8.6. Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas no contrato (ata de registro de preços). 
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8.7 A Unidade Básica de Saúde não estará obrigada a adquirir os quantitativos 

dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir o material de acordo com 

as suas necessidades; 

 

8.8 A Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secretaria 

ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente 

fiscalização de todas as fases do fornecimento do objeto contratado e do 

comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação desta de 

fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

8.9 Executado o fornecimento pelo adjudicatário, definitivamente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente aceitação, o 

recebimento do objeto se dará mediante recibo/atestado aposto no próprio 

documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, conforme o caso 

e a critério da Administração, por um agente responsável, em prazo não superior 

a cinco dias úteis. 

 

8.10 Fiscalizar, gerenciar o contrato e prestar esclarecimentos quando 

necessário, para garantir o cumprimento integral do mesmo. 

Dar ciência à Contratada, imediatamente, sobre qualquer anormalidade que 

verificar no objeto. 

 

8.11. Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas no contrato. 

 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

As sanções pelo descumprimento do contrato são as previstas pela Lei 8666/93. 

 

10. DA VIGÊNCIA DO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

A vigência da Ata de Registro de Preço  será de 12 (doze) meses contados da 

sua assinatura. 

 

11. FUNDAMENTO LEGAL:  

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 008/2022  

 

A empresa .................................................................... inscrita no CNPJ nº 

.................................., com sede à ........................................................., neste 

ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, 

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

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

(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 

confere(m) amplos poderes para junto ao Município de São Martinho da Serra, 

Estado do Rio Grande do Sul,  praticar os atos necessários com relação à 

licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2022, usando dos recursos, 

interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, 

transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 

podendo ainda, substabelecer está em outrem, com ou sem reservas de iguais 

poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

 

Local, data e assinatura, ................................................. 
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                                                  ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 008/2022. 

 

A empresa .............................................................. Inscrita no CNPJ nº 

.........................., situada à (preencher com o endereço completo), DECLARA, 

sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no 

presente Pregão Presencial - Edital de nº 008/2022. e, ainda, que está ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data, ........................................... , ........... de .......................... de 2022. 

 

.............................................................................................. 

(nome e identidade do representante legal) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO 

 

(em papel timbrado da empresa) 

 

À 

Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS  

 

Pregão Presencial nº 008/2022. 

 

O signatário da presente, em nome da proponente 

...................................................., declara para todos os fins de direito, a 

inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que 

comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 

2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 

 

Local,..........................de...........................de 2022. 

 

(Carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 

 

(Carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA   MENOR 

 

(Em papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial nº 008/2022. 

 

A empresa............................................., inscrita no CNPJ nº. 

................................., por intermédio de seu representante legal o 

Sr................................, portador da carteira de identidade nº....................... e do 

CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

Por ser verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local, ...... de .................... 2022. 

 

 

..................................................................... 

Nome e carimbo do representante legal da empresa 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE 

TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP) 

 

 

Ref. Pregão Presencial nº 008/2022. 

  

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) 

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação 

de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

 

 

 

 

(Local e Data) 

 

___________________________ 

(Assinatura e carimbo do  representante contábil com nº de CRC ou 

representante legal) 
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ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

         Aos XX dias do mês de XXX do ano de 2022, autorizado pelo processo de 

Pregão Presencial nº 008/2022,  destinado  a  promover  o Registro  de  preço  

para confecção de blocos receituários de controle especial azul (B), receituário 

controlado, receituário comum, carteiras/cartão da mulher e carteiras de controle 

de medicamentos de uso continuo destinados aos pacientes do município, 

conforme especificações contidas no termo de referência, visando atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra/RS,  foi 

expedida a presente Ata de Registro de Preços, de  acordo com  disposto  no  

artigo  15  de  Lei  Federal  nº  8.666/93,  bem  como  pela  Lei  nº  10.520/02, 

Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e Lei complementar 123/2006 , 

a qual conjuntamente com  as  condições  adiante  estipuladas,  regem  o  

relacionamento  obrigacional  entre  Administração Municipal e as Licitantes 

Vencedoras, conforme abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E PREÇOS 

REGISTRADOS 

 

1.1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados por empresa(s):  

 

a) (EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ nº XXXX, 

com sede administrativa à xxx, neste ato representado por xxxx, portador da 

Carteira de Identidade RG nº xxxx - e CPF sob o nº xxxx, cujos itens foram 

registrados com os seguintes valores 

 

 

Item Descrição  Quantidade Marca Valor Unitário Valor Total 

      

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA-DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 

2.1. Os produtos registrados, quando solicitados, serão fornecidos 

imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Nota de 

Empenho, pelos valores acima descritos, sendo proibida a cobrança de qualquer 

outra despesa que venha a interferir nos valores registrados, prazo este que será 

contado da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra 

e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade. 
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2.1.2. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades da 

secretaria/órgão do Município de São Martinho da Serra/RS, através de Ordens 

de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão além da descrição dos 

produtos e suas respectivas quantidades. 

 

2.2. Fica assegurado o direito da licitante contratada ter seus preços reajustados, 

desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o 

desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da 

base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os 

produtos negociados. 

 

2.2.1.  O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice 

Nacional de Preço do Consumidor (INPC). 

 

2.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela 

Administração. 

 

2.3. A licitante contratada fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas 

fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á 

mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do 

Município de São Martinho da Serra/RS.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA-DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. A Administração pagará as licitantes pelo fornecimento dos 

produtos/serviços os preços registrados conforme item 1 desta Ata. 

 

3.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos/serviços 

registrados será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos 

mesmos, de acordo com o quantitativo entregue no período, mediante 

apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo 

e relatório de recebimento dos produtos. 

 

3.2.1.  Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será 

imediatamente oficiado a licitante contratada apontado às falhas para que a 

mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando 

o correto fornecimento. 
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3.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da licitante, em qualquer 

época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, 

enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados. 

 

3.4.  Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto 

houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 

penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados. 

 

CLÁUSULA QUARTA -DA VIGÊNCIA 

 

4.1. A presente ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de sua 

assinatura. 

 

CLÁUSULA QUINTA -DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento dos produtos ora registrados 

dar-se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em 

exercício conforme especificações do referido edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E MULTA 

 

6.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, podendo sofrer as penalidades 

administrativas previstas nas Leis n° 8.666/93 e 10.520/02, quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preço; 

 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àqueles praticados no mercado;  

 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

 

6.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados 

o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do órgão gerenciador. 

 

6.1.2.  O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 
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contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente 

comprovados. 

 

6.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial 

deste Pregão, o Município de São Martinho da Serra/RS, poderá aplicar à 

empresa vencedora, as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta. 

 

6.3. Caso o vencedor, quando convocado dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa 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,  ficará  

impedido  de  licitar  e  contratar  com  a União, estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado do sistema de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho 

de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

6.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro 

de Cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 

ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no 

edital e no contrato e das demais cominações legais.  

 

6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que 

antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA -DA LEGISLAÇÃO APLICADA 

 

7.1.  A presente ata regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em 

especial da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e 

Lei complementar 123/2006, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e 

os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no 

que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria/RS para dirimir quaisquer 

questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

18.2 E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através 

de seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e 

forma na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

______________________________ _______________________________ 

RRr       Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal  Representante Legal 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                  _________________________ 

André Marcos Pignone                                      Secretário(a) da Saúde 

    Procurador Jurídico                                           Fiscal (is) da Ata 

       OAB/RS 92.782 
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                                 ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO que celebram entre si o MUNICIPIO DE SÃO MARTINHO DA 

SERRA, CNPJ n.º 94.444.403/0001-73 estabelecido à Avenida 24 de janeiro, 

853, nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Robson 

Flores da Trindade, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 

_________________________________, com sede em 

_____________________ na Rua __________________ N°_____ 

CEP___________, CNPJ Nº ____________________, neste ato representado 

pelo (a) Sr.(a) _________________ , portador(a) RG nº________________e do 

CPF nº_____________________, doravante designado(a) simplesmente por 

CONTRATADA, mediante as seguintes CLÁUSULAS e CONDIÇÕES: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR 

 

1.1, Registro de Preço para confecção de blocos receituários de controle 

especial azul (B), receituário controlado, receituário comum, carteiras/cartão da 

mulher e carteiras de controle de medicamentos de uso continuo destinados aos 

pacientes do município, conforme especificações e quantidades presentes dos 

termos do edital. 

 

Item Descrição do 

Item 

Quantidade Marca Vlr 

Unit. 

Valor 

Total 

      

     

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes 

documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI, 

O MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO DA 

SERRA E A EMPRESA 

_____________CONFORME O EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL/MENOR PREÇO 

N.º 008/2022, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 015/2022, 

HOMOLOGADO EM__/__/2022. 
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convocatórios, edital de licitação, especificação e ou memoriais, proposta da 

proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os demais documentos 

produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula primeira. 

 

Parágrafo Único – A assinatura do presente contrato indica que a 

CONTRATADA possui plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais 

documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e 

à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1 A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor 

Preço por item. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  DA RESPONSABILIDADE DO GERENCIAMENTO 

 

4.1 A execução do Contrato será acompanhada/fiscalizada pelo Responsável da 

Secretaria de Saúde, que deverá atestar a entrega do(s) item(s) do objeto do 

presente Contrato nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93. Para maiores 

esclarecimentos poderá ser feito através do e-mail saudesms@hotmail.com.  

  

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1 Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital 

do Pregão Presencial n.º 008/2022, o pagamento será efetuado pela 

CONTRATANTE conforme o estabelecido no item 23 do referido Edital Pregão 

Presencial 008/2022. Constatando o recebedor qualquer divergência ou 

irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas 

correções.  

 

Parágrafo Primeiro - O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo 

indicado na proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

 

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que tenha sido imposta à 

CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou 

inadimplência, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO 
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6.1 O compromisso de fornecimento dos itens apenas estará caracterizado a 

partir do recebimento, pelo CONTRATADO, de Ordem de Fornecimento 

(requisição/solicitação) da unidade requisitante ou Nota de Empenho, sendo que 

o mesmo deverá ser efetuado de acordo com a necessidade a ser determinada 

pela Secretaria de Saúde. 

 

Parágrafo Primeiro - Independentemente da aceitação, a adjudicatária 

garantirá a qualidade serviços, em acordo com apresentado na proposta. 

 

Parágrafo Segundo - Havendo a necessidade, o município de São Martinho da 

Serra/RS reserva-se o direito de solicitar esclarecimentos e/ou verificar, in loco, 

o atendimento prestado aos usuários. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

7.1 A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas 

as condições de habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação 

de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os seguintes 

comprovantes devidamente atualizados: 

 

a) prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, 

fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, 

expedida pela Secretaria da Receita Federal e Prova de regularidade com a 

Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, mediante apresentação de 

Certidão fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 

Parágrafo Primeiro  

 

Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, 

em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa 

oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o 

original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado. 

 

Parágrafo Segundo  

 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

 Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra 
 

 

43 

 

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer 

documentos solicitados nesta cláusula, deverá comprovar esta condição por 

meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na 

forma exigida no parágrafo primeiro. 

 

Parágrafo Terceiro  

 

A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata 

esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade 

da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 

8.1 A vigência deste contrato inicia-se no ato de sua assinatura e se estenderá 

pelo prazo de 12 (doze) meses, na condição prevista na Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro  

 

Os serviços deverão ser prestados a partir da data de assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA 

 

9.1.A garantia de serviços se dará na forma do código de defesa do consumidor 

(PROCON) ou pela recomendada pelo fabricante, se for de maior período. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  

 

10.1. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como 

garantia para qualquer operação financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS 

 

11.1 São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades 

previstos no Código de Defesa do Consumidor. 

 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

12.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
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Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

 

I. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA 

às seguintes penalidades: 

 

I.I  Advertência; 

 

I.II  Multa: 

 

I.II.I No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável 

à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

 

I.II.II Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de 

São Martinho da Serra/RS, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo 

que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, 

limitada a 10% do valor contratual; 

 

I.II.III  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; 

 

I.II.IV  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 a suspensão, e se for o caso, 

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de São Martinho 

da Serra/RS, 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; 

 

I.III  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 após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; 
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I.IV  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 TERCEIRA – DO ATRASO 

 

13.1 O atraso e/ou falta injustificada na entrega dos itens do referido objeto do 

edital sujeitará ao fornecedor as sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO 

 

14.1 O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições 

estabelecidas neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da 

Seção V, do Capítulo III da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de 

dá-lo por rescindido, mediante notificação por escrito, através de ofício entregue 

diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. 

 

Parágrafo Primeiro – Fica a critério do representante da CONTRATANTE 

declarar rescindido o contrato, nos termos do “caput” desta cláusula ou aplicar 

as multas de que trata a cláusula décima segunda deste contrato. 

 

Parágrafo Segundo – Fica este contrato rescindido de pleno direito pela 

CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por parte da 

CONTRATADA: 

 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

 

II. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações e prazos; 

 

III. Atraso e/ou falta injustificada na execução dos serviços; 

 

IV. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de 

insolvência civil da CONTRATADA. 

 

Parágrafo Terceiro – A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes 

casos: 
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I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a 

que está subordinada a CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo 

administrativo regularmente instaurado; 

 

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos 

bens, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 

permitido no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93; 

 

III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato; 

 

IV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, 

com redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

Parágrafo Quarto - A rescisão deste contrato poderá ser: 

 

IV.I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos 

enumerados nesta minuta; 

 

IV.II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

IV.III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão 

contratual. 

 

Parágrafo Quinto - Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que 

tratam, respectivamente, os itens I e II, do parágrafo anterior, haverá precedência 

de autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

15.1 Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de São Martinho da Serra/RS, 

à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA VINCULAÇÃO 
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17.1 Este contrato vincula-se para todos os fins de direito ao Edital de Pregão 

Presencial de nº 008/2022, assim como à proposta apresentada pela Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

 

18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santa Maria/RS para dirimir quaisquer 

questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 

18.2 E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através 

de seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e 

forma na presença de duas testemunhas. 

 

 

 

 

______________________________ _______________________________ 

RRr       Robson Flores da Trindade Nome Empresa 

Prefeito Municipal  Representante Legal 

CONTRATANTE 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

______________________________       _______________________________        

        André Marcos Pignone                              Secretário(a) de Saúde 

                    Procurador Jurídico                              Fiscal(is) do Contrato 

               OAB/RS 92.782 
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ANEXO VIX – (MODELO DE) PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos nossa proposta para participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 

008/2022, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo. 

Razão social completa da empresa: 

Endereço atualizado: 

CNPJ: 

Telefone/fax/e-mail (se houver): 

Nome da pessoa indicada para contatos; Indicação do prazo de validade da 

proposta não inferior a sessenta dias. Na falta de indicação deste prazo será 

considerado como prazo de validade 60 dias. 

 

Item DESCRIÇÃO DO OBJETO QUANT. UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 Notificação de Receita B Papel 

Azul – 75g – Blocos de 1x20-

10x22cm – Impressão em Preto 

 

2000 

 

UN 

 

  

02 Receituário Controlado – 2 vias – 

Blocos de 2x25 – papel copiativo – 

Impressão em Preto  

 

1000 

 

UN 

  

03 Receituário Comum – 1 via – blocos 

1x50 – Papel Branco 75g – 15x21cm 

 

1000 

 

UN 

  

04 Carteiras – Cartão da 

Mulher/Anticoncepcional 

 

2000 

 

UN 

  

05 Carteiras – Controle de 

Medicamentos de uso Contínuo 

 

5000 

 

UN 

  

 

OBS: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta 

da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no edital 

Local e data 

Assinatura  do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome 

carimbo 


