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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 

Processo Administrativo nº 0621016/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS, sediada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores/AL, 57.442-000, por meio do Pregoeiro 

e equipe de apoio designados pela Portaria nº 024/2021 de 08 de janeiro de 2021, , 

realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 1.424, de 

22 de agosto de 2003, do Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, Decreto 

Municipal nº 008 de 08 de janeiro de 2021, Decreto da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 11/11/2021  

Horário: 09:00h  

Local: www.licitacoes-e.com.br 

 

1.        DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para atendimento das 

necessidades da Unidade Mista Adélia Abreu Vilar, CNES:2722313 e do Centro de 

Atenção Psicossocial Núbia Melo de Carvalho, com o CNES: 3827267, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Olho D’Água 
das Flores/AL para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

 

Órgão: 02 – Prefeitura 

Secretaria: 06 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 0661 – Fundo Municipal de Saúde 

Programa de Trabalho: 10.301.0003.5006 – Manutenção das Ações da Estrutura 
da Rede de Serviços Públicos em Saúde - Investimento 

Programa de Trabalho: 10.303.0003.6022 – Manutenção das Ações do Fundo 
Municipal de Saúde 
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Elemento de Despesa: 3.4.4.9.052.00.00.00.0000 0401.00.000 – Equipamento e 
Material Permanente 

 

3.        DO CREDENCIAMENTO  

3.1. 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 a este Pregão.  

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular, na forma do 

Art. 9º do Decreto Municipal nº 008/2021 de 08 de janeiro de 2021. 

4.1.1. Em relação a todos os itens desta licitação, a participação é exclusiva a 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

 4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente;  

4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993;  

4.3.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  
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4.3.5. Que estejam reunidas em consórcio.  

4.3.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

4.3.7. Empresa penalizada na forma do art. 87 e 88 da Lei 8.666/93; 

4.4. Como condição para habilitação no Pregão, a licitante anexará exclusivamente 

por meio do sistema, sob pena de inabilitação, em papel timbrado, assinado e com 

carimbo do CNPJ, as seguintes declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7. que cumpre a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

4.4.7.1. para fins de comprovação da veracidade das informações que trata o item 

anterior, poderá, a critério do Pregoeiro, ser exigida a última informação do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados, ou Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – esocial, e do número de 

contratação de jovens aprendizes; 

4.4.8. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 

número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas 

na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 

4.4.9. que o proprietário da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o 

caso) não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º 

graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta 

deste município (Súmula Vinculante 13/STF); 
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4.4.10. que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em 

conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e no Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, sob pena de desclassificação, exclusivamente por 

meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta em anexo com a descrição do objeto ofertado, contendo marca e/ou 

fabricante, modelo, procedência e o preço unitário e total dos itens e do lote, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.1.1. As declarações que tratam o item 4.4. deverão ser encaminhadas 

concomitantemente com a documentação de habilitação e a proposta comercial, 

exclusivamente por meio do sistema, sob pena de inabilitação; 

5.1.2. Os envios que tratam os itens anteriores, serão permitidos através de link para 

acesso em nuvem, desde que o mesmo não tenha qualquer restrição de acesso tanto 

para a Comissão quanto para os demais licitantes; 

5.1.2.1.Sob hipótese alguma serão aceitos documentos anexados após o dia e horário 

previsto para abertura da sessão.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá 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 

de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, em campo 

próprio no sistema eletrônico, com as seguintes informações: 

6.1.2. Valor total do objeto/serviço;  

6.1.3. Marca (quando couber); 

6.1.4. Fabricante (quando couber); 

6.1.5. Descrição detalhada do objeto; 

6.1.6. Quando o campo próprio do sistema for insuficiente para o preenchimento das 

informações, o detalhamento deverá ser feito na proposta anexa ao sistema;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme 

anexo deste Edital;  

6.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

6.5. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro durante a 

vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual 

prorrogação contratual.  

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas; 
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6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7.   DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante antes da 

fase de lances. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 
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7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
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sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 

entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 

Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena 

de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  
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8.4.1. O prazo a que se refere o subitem anterior, trata apenas das diligências que por 

ventura o pregoeiro solicite, não se confunde com os prazos previstos no item 9.11 e 

do item 10.1. 

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.2.1. Para comprovar a exequibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar do licitante 

arrematante, contratos firmados com entes públicos ou privados e/ou Notas Fiscais 

emitidas com o prazo máximo de 01 (um) ano da data de abertura da sessão, de 

produtos iguais ou com características semelhantes aos do objeto da licitação. 

8.4.2.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro de que trata o item 8.4, poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.5.1. O Pregoeiro convocará o licitante melhor colocado na ordem de classificação, e 

caso este não se manifeste no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, será 

desclassificado. 

8.5.2. O prazo de que trata o item acima, poderá ser prorrogado por igual período a 

critério do Pregoeiro.  

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será analisado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Deverá o 

licitante, sob pena de inabilitação, enviar o seguinte: 

9.1.1. SICAF, a critério da licitante e caso a empresa possua cadastro; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União; 

9.1.4. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas; 

9.1.5. Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

9.1.6. Certidão Negativa de Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.7. Certidão Negativa de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.8. Certidão Negativa referente a procedimentos extrajudiciais em tramitação no 

Ministério Público Federal; 

9.1.9. Mesmo que a empresa não possua SICAF deverá enviar o solicitado nos itens 

acima e itens seguintes deste edital. 

9.2. Os cadastros deverão ser enviados em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.3. Cabe única e exclusivamente ao licitante, a responsabilidade pela consulta e pelo 

envio das certidões e dos cadastros acima elencados.  

9.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

9.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar a 

documentação a eles relativa.  
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9.5.1. Devido a este município não operar seus pregões pelo sistema comprasnet e 

não ter acesso a esta plataforma, os documentos de que tratam os itens a seguir que 

não estiverem detalhados no SICAF deverão obrigatoriamente serem anexados ao 

sistema, sob pena de inabilitação. 

9.6. Habilitação jurídica:  

9.6.1. Cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto do 

representante legal da empresa; 

9.6.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.6.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC; 

9.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. 

9.6.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.6.9. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 

9.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);  
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9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais  

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de  

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

9.9. Qualificação Econômico-financeira: 

9.9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

9.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

9.9.2.1. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro;  
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9.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.9.3. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 Ativo Circulante 

LC = -----------------------;  

 Passivo Circulante 

9.9.4. Para cumprimento do disposto no item anterior, o balanço deverá vir 

acompanhado de um demonstrativo de cálculos dos índices acima requeridos, bem 

como assinado e carimbado por contabilista devidamente habilitado perante o 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo que o balanço esteja devidamente 

registrado na junta.  

9.9.5. Patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) em relação 

ao valor estimado da contratação para o lote, exigido somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices acima 

exigidos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta na forma da Lei. 

9.10. Qualificação Técnica 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.10.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 

dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 
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9.10.2.1. Características: fornecimento de materiais permanentes compatíveis com 

os descritos no Anexo I do edital; 

9.10.2.2. Quantidades: no mínimo, 20% da quantidade do objeto licitado; 

9.10.2.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega 
do objeto licitado.  

9.10.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais, endereço atual da 

contratante e local em que foram fornecidos os bens. 

9.11. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.11.1. Após ser declarado vencedor, o licitante arrematante deverá remeter os 

documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, em original, 

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 

servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, para análise.  

9.11.2. O prazo para que documentação seja entregue na Comissão Permanente de 

Licitação será de 5 (cinco) dias úteis, contados após encerrado o prazo para o 

encaminhamento via e-mail;  

9.11.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos.  

9.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.  

9.12.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  
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9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital.  

9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

9.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

10.         DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante arrematante deverá ser anexada ao sistema e 

encaminhada para o e-mail cpl.odf@hotmail.com, no prazo de 02 (duas) horas sob 

pena de desclassificação, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento;  

10.1.3. Conter descrição do serviço/objeto ofertado, marca/modelo (quando for o 

caso), valor unitário de cada item, valor total de cada item, valor global do lote e valor 

global da proposta; 

10.1.4. Propostas em desconformidade com os itens acima, serão desclassificadas e 

acarretarão em desclassificação do licitante. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.3. A critério do Pregoeiro, o prazo que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado 

desde que o licitante motive e justifique a necessidade da prorrogação e o faça antes 

que o prazo estabelecido anteriormente termine. 

 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
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quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias corridos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias corridos, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital.  

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. O adjudicatário, a critério da contratante, como condição para assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 (cinco)% do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 

conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais.  

14.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

14.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

14.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

14.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;  

14.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada.  

14.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados acima;  

14.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  

14.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.  

14.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

14.7.1. Caso fortuito ou força maior;  

14.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 
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praticados pela Contratante;  

14.8. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.  

14.8.1.Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas neste item.  

14.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 

Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 

dos respectivos contratos de trabalho.  

14.9.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas 

até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante 

poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 

a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos 

trabalhadores alocados na execução contratual, conforme obrigação assumida pela 

contratada. 

14.10. Será considerada extinta a garantia:  

14.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

14.10.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros.  

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

15.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  
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15.1.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.1.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica o reconhecimento de que: 

15.1.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.1.7. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

15.1.8. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.2. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito  

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A 

contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, prorrogável 

na forma do art. 57, I, da Lei n° 8.666/93 

15.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos 

demais cadastros previstos no subitem 9.1. do edital, para identificar eventual 

proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

15.3.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação 

no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

15.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 

cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

 

16. DO REAJUSTE 

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 
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17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

DO CONTRATO 

17.1. As regras acerca do recebimento do objeto e do acompanhamento e fiscalização 

do contrato são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

 

19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a 

Contratada que:  

20.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

20.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar na execução do contrato; 

20.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.9. Declarar informações falsas; e 

20.1.10Cometer fraude fiscal. 

20.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

administração pública. 

20.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 68.119, de 2019: 
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20.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e 

descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos; e 

20.3.2. Multa. 

20.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de 

impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos 

seus sistemas cadastrais de fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

20.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato 

ilícito tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 

investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

20.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e 

subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 

20.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

natureza e a gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato 

ilícito ocasionar aos serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato 

ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas 

Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.odf@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS situada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores - AL. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no 

endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
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22.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração.  

22.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

23. Os documentos que forem silentes no tocante ao prazo de validade, serão 

aceitos como válidos por um período de 60 (sessenta) dias contados da data de 

emissão dos mesmos.  

23.1. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser lido ou obtido na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água 

das Flores - AL, Estado de Alagoas, de segunda a quinta-feira no horário das 08 às 

14horas e, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

23.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

23.3. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.4. ANEXO II – Minuta de Contrato; 

 

Luciano da Silva Sousa 

Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 0621016/2021 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 034/2021 – Eq. Materiais Permanentes 

 Edital - Bens –  Participação  Exclusiva 
Versão 2021 

Anexo I – Termo de Referência 

 

1. INTRODUÇÃO:  
 

1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, 

especificações técnicas, quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a 

fim de permitir a aquisições de equipamentos e materiais permanentes para Unidade 

Mista Adélia Abreu Vilar.  

 

2. DO OBJETO: 

 

2.1. Este Termo de Referência tem por objetivo definir os conjuntos de elementos 

que norteiam a contratação de empresas(s) para fornecimento de equipamentos e 

materiais permanentes para atendimento das necessidades da Unidade Mista Adélia 

Abreu Vilar, CNES:2722313 e do Centro de Atenção Psicossocial Núbia Melo de 

Carvalho, com o cnes: 3827267. 

 

2.2 Os equipamentos contemplados através das emendas parlamentares 

nº:11438291000112008/11438291000120006/114382910001120005, destinada a 

Unidade Mista Adélia Abreu Vilar, bem como da proposta de nº: 

114382910001120007, destinada ao Centro de Atenção Psicossocial Núbia Melo de 

Carvalho, todas cadastradas no FNS e com cópia dos espelhos no referido processo. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA: 

 

3.1.  A contratação de empresa(s) para o fornecimento de equipamentos e 

materiais permanentes é imprescindível para o desempenho e manutenção das 

atividades da Secretaria de Saúde, especificamente da Unidade Mista Adélia Abreu 

Vilar, em razão da necessidade de atender às demandas desta. 

3.2.  Com uma população estimada em 21.706 habitantes, de acordo com IBGE 

(2016), o município de Olho d’Água das Flores tem como referência na média 

complexidade a Unidade Mista Adélia Abreu Vilar, e tal pleito torna-se de extrema 
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importância, visto a necessidade de melhorar a densidade tecnológica e de 

equipamentos da unidade referenciada.  

3.3.  Os objetos solicitados serão utilizados durante a prestação de serviços de 

saúde, possibilitando, assim, o desempenho das atribuições constitucionalmente 

impostas ao Município de Olho d’Água das Flores/AL. 

 3.4.Ressaltamos que a aquisição dos objetos em pleito, auxiliará na redução dos 

danos decorrentes da pandemia pelo novo coronavírus, bem como na melhoria da 

densidade tecnológica das instituições beneficiadas. 

3.5. Justifica-se o agrupamento dos itens a serem contratados, pois cada grupo é 

composto por itens que possuem mesma natureza e guardam relação direta entre si, 

não ocasionando assim restrições na concorrência, na medida em que as empresas 

pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, potenciais 

contratadas, possuem plena capacidade para realizar o fornecimento total dos itens 

reunidos nos grupos. Dessa forma, busca-se a redução nos valores individuais dos 

produtos para a obtenção de menor preço global por grupo. Tal medida teve escopo 

de garantir a compatibilidade e a unificação de eventuais aquisições, assim como 

assegurar um melhor gerenciamento da licitação. De igual modo, o agrupamento 

acarretará vantagem à Administração, na medida em que se gera economia de escala, 

pois implica em aumento de quantitativos e de redução de preços a serem pagos, bem 

como despertará em maior interesse nos fornecedores em participar do certame em 

relação a esses itens, estimulando, desse modo, a competitividade 

 

4. DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 

4.1. A contratação para o fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes, 

objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 

de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações, bem 

como as LC nº 123/2006 e LC nº 147/2014. 

4.2. A modalidade a ser utilizada para a aquisição do mesmo será o Pregão, na sua 

forma eletrônico, uma vez, que se trata de aquisição de bens e serviços comuns, 

conforme expresso no art. 1º da Lei 10.520/2002. 
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4.3. O critério de julgamento das propostas será o menor preço por item, visando a 

busca da melhor oferta, e que não será aceito desconto de 0%, do valor estimado, 

tomado como base. 

 

5. DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO: 

5.1. O fornecimento do equipamentos e materiais permanentes, objeto deste, serão 

entregues diretamente na sede da secretaria solicitante localizado na Praça José 

Amorim – 154, Centro-Olho d’agua das Flores. que serão recebidos por servidor(a) 

indicado(a) pela Secretaria, mediante a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) 

pertinente(s) aos equipamentos.  

5.2. Os equipamentos deverão ser entregues de forma total em até 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento. 

5.3. A Ordem de Fornecimento estabelecida no sub - item anterior poderá ser 

enviada através de, e-mail ou outro meio válido. 

5.4. Os equipamentos, objeto deste, serão recebidos após o atendimento de todas 

as condições estabelecidas neste edital e demais documentos que o integram. 

 

6. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: 

6.1. Das Especificações, quantidades e valores do Termo de Compromisso: 

LOTE 01 

ITEM PRODUTO/SERVIÇO UNID. QUANT. 

1 

AUTOCLAVE (mínimo 25l) para esterilização a vapor sob 
pressão, de mesa, compacta, capacidade para 75l.Acompanha 03 
bandejas removíveis construídas em aço inoxidável, com 
alimentação elétrica de 220 V, bifásico, potência de 2.200 watts, 
freqüência de 50/60Hz, cabo de alimentação modelo (2P+T), peso 
aproximado de 64Kg. Controle micro processado com 
acionamento das funções através de teclado de membrana e 
display alfanumérico em LCD com indicação de temperatura, ciclo 
selecionado e alarmes (parâmetros de operação), secagem 
automática com porta fechada, 10 níveis de alarme de falhas de 
operação. 

UNID. 1 
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2 

DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM MARCA 
PASSO - Cardioversor bifásico com marca passo contendo: tela 
LCD colorida de no mínimo 5’’, monitoração de ECG pelas pás ou 
pelo cabo de ECG de 5 vias; ECG com 7 derivações; sistema de 
impressão automática após descarga de 15 segundos seguintes 
de monitoração com registro de carga selecionada e de carga 
entregue; possibilidade de descarga de até no mínimo de 270 
Joules; comado acionado de carga e descaga pelas pás externas; 
desfibrilação assíncrona ou síncrona(modo 
cardioversor);indicador do nível de bateria emvalor absoluto não 
percentual por segurança; função de marca passo externo de até 
no mínimo 180 BPM e de até 200mA em demanda ou freqüência 
fixa; circuito de entrada de sinal flutuante com proteção contra 
choques de desfibrilador e corrente de bisturi elétrico; peso 
máximo de até 5 Kgs com bateria e base externas; bateria interna 
recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos ou 20 
aplicações; Allimentacão elétrica 220Volta-60-Hz. Acompanha os 
seguintes acessórios: 01(um) cabo de ECG de 5 vias, 01(um) 
cabo adaptador para marca passo, 01(um) par de pás adesivas 
para modo marca passo, manual original atualizado de operação 
em português, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, 
registro no MS, Certificado de Boas Práticas de Fabricação, 
assistência técnica local permente e comprovada. 

UNID. 1 

3 

Oxímetro de pulso portátil (de mão - tipo hand held) com display 
gráfico e princípio de funcionamento através de absorção de 
infravermelho não dispersivo. Especificações técnicas mínimas: 
sensor tipo clip, para pacientes adultos, parâmetros: spo2 e 
frequência cardíaca. Spo2 range: 0 - 100 % resolução: 1 % 
precisão: 2 % ; range: 30 - 250 bpm resolução: 1 bpm precisão: 1 
% alarmes: visual e sonoro, ajustável “alto e baixo” pelo operador 
para todos os parâmetros e bateria fraca. Alimentação: bateria 
com autonomia mínima de 100 hs (em monitoração contínua) 
acessórios inclusos: 01 sensor universal, tipo clip adulto; peso 
máximo: 0,5 kg (com bateria). Unidade 

UNID. 2 

4 

ELETROCARDIOGRAFO - Eletrocardiógrafo, ECG equipamento 
que capta o potencial elétrico gerados pela atividade cardíaca e 
converte em registro gráfico contendo as seguintes características 
mínimas e aproximadas abaixo descritas: Eletrocardiograma 
portátil digital de 1 a 3 canais; Impressão em papel A4 milimetrado 
em folha comum não termo sensível; Alimentado por bateria e 
rede elétrica; Comunicação com microcomputadores (RS232); 
Operação automática com uma única tecla; Correção automática 
de linha de base; Filtro digital para ruídos de rede elétrica e tremor 
muscular; Realizar cópias dos exames; Impressão de 12 (doze) 
derivações em uma única pagina; Identificação de sinal de 
marcapasso; Proteção com descarga de desfibrilador; Circuito 
préamplificador flutuante, completamente isolado e separado do 
restante do aparelho. Quatro modos de operação: A - Automático 

UNID. 1 
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- obtenção de eletrocardiograma em 12 derivações adquiridas de 
3 em 3 canais, com possibilidade de quatro traços; B - Manual - 
obtenção de eletrocardiograma com 20 segundos pôr derivação 
de ECG em 3 canais; C - Ritmo - Obtenção de eletrocardiograma 
em 1 canal com possibilidade de 3 até 13 minutos de traçado pôr 
folha;  

  

D - Externo - registro de sinais analógicos externos pré-calibrados 
(1 canal); Alimentação: 110/220 VAC 50-60 HZ. Acessórios: 01 
(uma) fonte de alimentação; 01 (um) Cabo de paciente; 01 (um) 
Cabo fio Terra; 01 (um) Tubo gel condutor; 04 (quatro) Clips 
(Eletrodo de membros); 06 (seis) Eletrodos precordial de sucção; 
02 (dois) Fusíveis sobressalentes. 

    

5 

ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA, Microprocessado, para 
utilização em terapia 
de pós-operatório (imediato e tardio), de processo inflamatório 
(agudo e crônico), analgesia, de redução de edema, de redução 
de equimose, de aumento da amplitude de movimento articular, 
de redução de espasmos 
musculares e de regeneração tecidual, sendo 
para uso desde pacientes infantis até adultos com obesidade 
mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do 
equipamento; Possuir sistema que opere no mínimo nas 
frequências de 1 MHz e 3 MHz, ou 
suas variações, sem a necessidade de troca do transdutor; 
Possuir Intensidade Efetiva de ultrassom máxima de 2 W/cm2 ou 
superior; Possuir Área Efetiva de Radiação de no mínimo 7 cm2 ; 
Possuir Ajuste Digital de intensidade; Possuir sistema de 
segurança que controle a temperatura do transdutor, inibindo a 
sua atividade nos casos em que a 
temperatura ultrapasse o limite de segurança; Possuir no mínimo 
os modos de emissão de ultrassom contínuo e pulsado; Possuir 
Modo Pulsado com frequências de repetição do pulso 
selecionáveis no mínimo nos valores de 100 Hz, 48 Hz e 16 Hz, 

UNID. 1 

  

 e com razão de pulso também selecionáveis no UNIDADE 01 
mínimo nos valores de 1/2 (50%) e 1/5 (20%); Possuir tempo de 
tratamento com faixa de ajuste de no mínimo 1 a 30 min; Possuir 
protocolos de tratamento pré-programados no equipamento, além 
de permitir ao operador a memorização no equipamento de no 
mínimo 20 novas programações de protocolos de tratamento; 
Possuir tecla dedicada para seleção dos protocolos de tratamento 
programados; Possuir visor principal digital em LCD e 
retroiluminado; Possuir peso inferior a 1,5 kg; Tensão de Entrada 
110V; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 
60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-5; 
Equipamento no mínimo Tipo BF e Classe de proteção II; Possuir 
no mínimo os seguintes acessórios: o 01 Maleta de transporte, 
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para o equipamento e seus acessórios; o 01 KIT Transdutor 
Completo (no mínimo 1MHz e 3MHz); 

6 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES, características do 
produto:Silencioso e potente, baixo ruído de operação;Bomba tipo 
pistão totalmente isento de óleo;Fluxo de ar de 18 litros por 
minuto;peso estimado em 3.5kg; Alimentação DC (bateria 
recarregável) 
- Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; 
Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; 
- Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); 
- Filtro para proteção contra contaminação cruzada; 
- Acionamento através do botão liga/desliga; 
- Grau de proteção IP22. 
Especificações técnicas: 
- Voltagem: 12V - DC; 
- Consumo de Energia: 36 W; 
- Fluxo de Aspiração:Até 18L/min; 
- Vácuo: 0-620 mmHg; 
- Dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm; 
- Capacidade do frasco de coleta: 800ml; 
- Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm; 
- Entrada do adaptador AC/DC:100-240V AC; 
- Saída DC: 12V DC/3.0A. 
 1 Ano de Garantia. 
Bateria: 
- Tipo de bateria: NiMH; 
- Voltagem: 12V DC; 
- Capacidade: 2000 mAh; 
- Autonomia da bateria: 40min (aproximadamente). 

UNID. 1 

7 

FOCO refletor COM HASTE FLEXÍVEL - Foco de luz auxiliar 
para exames clínicos e ginecológicos; com haste superior flexível 
e cromada; pedestal com haste inferior pintada; pintura em epóxi 
a 250° C de alta resistência; espelho móvel; base do pedestal 
com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança 
ao equipamento; garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação; 
altura variável entre 100 a 164 cm; alimentação elétrica 
selecionável em 110 ou 220 v,50/60 Hz; lâmpada led fria de 12 v x 
20 watts; produto projetado em conformidade aos requisitos das 
normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2;  

UNID. 1 
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8 

LARINGOSCÓPIO ADULTO composto por cabo em aço 
inoxidável com superfície recartilhada para melhor aderência 
(tamanho médio), com abertura na base para utilização de pilhas 
ou bateria recarregável, lâminas de macintosh com acabamento 
arredondado (nº 01, nº 02, nº 03 e nº 04), esterilizável e 
autoclável, lâmpada em fibra óptica 2,5 v, estojo em formato 
“maleta”, manual de instruções, pilhas e 01 ano de garantia. 01 
unidade. 

UNID. 1 

9 

FES E TENS, aparelho para estimulação elétrica funcional 04 
canais, registro na ANVISA. Unidade estimuladora com circuito 
eletrônico microprocessado, 02 canais independentes, forma de 
onda pulso retangular bifásico simétrico, nível dc=0 volts, 
intensidade máxima por canal 120ma, 5% (pico), 16 programas 
modo usuário, fes modo de operação automático estimulação 
sincorna ou assíncrona, manual, disparo através de chave 
remota, tempo de ataque/descida 0 a 10 seg, tempo de 
sustentaçao 1 a 30 seg, tempo de repouso 1 a 30 seg, duraçao 
dos pulsos 100 a 600 us, frequencia dos pulos 2 seg. 150 hz, tens 
modo de operaçao continuo ou burst, modo de estimulaçao 
automatico sincrona, duraçao dos pulsos 100 a 350 us, frequencia 
dos pulsos 2 a 150 hz, alimentaçao 110/220v, 10%-50/60hz r$ 
1.045,43 avenida das embaúbas, 1386 - fone/fax (0xx66) 3517-
5298 cep. 78550-206 licitacao@sinop.mt.gov.br 26 consumo 
maximo 15 watts, dimensoes 31x6x18 cm (lxaxp),peso 2,6 kg , 
classe de segurança e proteçao, classe ii, tipo bf de acordo com a 
nbr iec601-1, classificaçao umdns 16-250, acessorios:4 
eletrodos,2 cabos de saida, 2 canetas para disparo manual, 1 
manual de usuário e 1 cabo de força, registro na anvisa, garantia 
de 01 ano. 

UNID. 1 

10 

CARRO PARA CURATIVO – tipo estrutura: tubular e tampos em 
aço inox,com rodízio giratórios acessórios: gradil, suporte p/balde 
e bacia medida: 45x75x80cm outros componentes: balde açõ inox 
51, bacia aço inox. 

UNID. 1 

 

LOTE 02 

 

ITEM PRODUTO/SERVIÇO UNID. QUANT. 

1 

POLTRONA HOSPITALAR (estofado corvin, capacidade 120kg, 
reclinação manual, descanso para os pés integrado) capacidade: 
capacidade de sustentação 160 kg no mínimo Dimensões: 
Largura Total: 77 cm, Largura Inter braços: 57 cm, Altura do 
assento na parte frontal: 48 cm, Altura total da poltrona: 105 cm, 
Profundidade da poltrona na posição fechada 78 cm, 
Profundidade total, reclinada 165 cm, Altura do apoio de pés: 45 

UNID. 12 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 0621016/2021 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 034/2021 – Eq. Materiais Permanentes 

 Edital - Bens –  Participação  Exclusiva 
Versão 2021 

± 2 cm, Amplitude do ângulo: ereta, 90º, reclinada 170º, 
Amplitude do ângulo de elevação do apoio do pé em relação ao 
assento: 90º e 180º Garantia: 5 anos para estrutura, mecanismos 
e espuma e 1 ano para costura e demais componentes. 

2 

CADEIRA FIXA - Cadeira fixa, revestida em corino na cor azul 
royal; Estrutura metálica soldada pelo sistema MIG, fosfotizada, 
pintura em epóxi preta pelo sistema eletrostático a pó, curada em 
estufa (todos os componentes metálicos deverão ser tratados por 
banho de desengraxamento, decapagem e fosfotização), com 
capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon. Ou 
estrutura em nylon com 30% de fibra de vidro, submetida a 
tratamento térmico de estabilização e umidificação; Fixa, 4 pés, 
com capa de proteção para os pés em polipropileno ou nylon; 
Assento: concha em madeira compensada multilâmina, prensada 
anatomicamente com cola resinada, espessura 15mm interligada 
à base por porca de cravar fixada na madeira, ou em placa de 
polipropileno moldado ou em fibra de vidro c/ poliéster; altura do 
assento em torno de 450mm; comprimento do assento no plano 
horizontal entre 400 a 420mm; largura entre 420mm a 460mm; 
estofamento em espuma de poliuretano injetada e moldada 
anatomicamente, e borda frontal  

UNID. 61 

  

arredondada, com densidade entre 50 a 55kg/m3, sendo 
espessura ideal 20 a 50mm (centro do estofamento); concha 
deverá ser anatômica porém obedecer: -curvatura transversal 
com profundidade até 20mm; - curvatura longitudinal com 
profundidade até 20mm; -borda frontal arredondada, com raio 
entre 40 e 120mm; Encosto:concha em madeira compensada, 
multilâminas, prensada anatomicamente com cola resinada, 
espessura mínima 12mm, interligada à base por porca de cravar 
fixada na madeira, ou todo o encosto em resina de poliéster com 
fibras de vidro. O contra-encosto poderá ser em polipropileno, 
poliestileno ou resina de poliéster com fibra de vidro injetada 
moldado (quando o encosto for em madeira). A concha 
anatômica deverá ter: raio de curva entre 450 e 850 mm. Bordas 
arredondadas com raio de curvatura entre 40 e 120mm.Espaldar 
entre 470mm a 500mm; largura entre 420mm(mínimo) a 
460mm(máximo). Estofamento em espuma de poliuretano 
injetada e moldada anatomicamente, densidade de 50 a 
55kg/m3, sendo espessura entre 20 e 50 mm (centro do 
assento); Outros: Garantia mínima de 5 anos; atender NR-17; 
fixar plaquetas de identificação do fabricante contendo: nome do 
fabricante, data de fabricação e número de série. 
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3 

CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO - Cadeira de roda em 
aço, dobrável, com apoio para os pés e panturrilhas com 
regulagem de comprimento e altura, apoio de braço 
escamoteável, assento e encosto em courvim, apoio para as 
mãos na traseira (manopla), estrutura em aço tubular redondo, 
com tratamento antiferruginoso por imersão e pintura epóxi, 
freios bilaterais, rodas traseiras aro 24 em alumínio com pneu de 
borracha maciço, suporta até 130 kg, com largura do assento em 
aproximadamente de 41 cm e largura de roda a roda em 
aproximadamente 65 cm. Assistência técnica local comprovada e 
garantia de no mínimo 01 ano contra defeitos de fabricação. 

UNID. 1 

4 

MESA DE REUNIÃO: Com tampo com formato oval, raio de 
550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de 
Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 
25mm, formando uma peça única; Revestimento em laminado 
melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 
0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor 
a definir; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de 
acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de 
espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio 
da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm. 
Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser 
através de suas estruturas laterais, interligada por calhas 
horizontais e o painel central, que deverão propiciar a 
estruturação do conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em 
forma de um “I”, com medidas totais de 44x750x700 (LxPxH); A 
estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, 
deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas 
em tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas 
de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 
furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de 
rebites repuxo; As colunas deverão possuir sistema de 
travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 
3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 100mm, soldado por 
meio de processo MIG. 

UNID. 1 

  

 Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, 
fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de 
alta temperatura, na cor a definir. - Apresentar certificado de 
conformidade do produto emitido de acordo com as normas da 
ABNT conforme NBR 13966: 2008 Medidas aproximadas: 
Largura x Altura x Profundidade 2700mm x 740mm x 1100mm 
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5 

LONGARINA – longarina em polipropileno de 03 lugares sem 
braços. Assento e encosto confeccionados em polipropileno 
injetado super anatômico na cor Azul translúcido. Estrutura 
confeccionada em tubo de aço industrial com 02 barras na 
horizontal em tubo 20x40 parede de no mínimo 14,20 de 
espessura. Pés em estrutura dupla no sentido vertical paralelas e 
uma na horizontal ambas em tubo de aço industrial 20x40 parede 
de no mínimo 1,20 de espessura. Todas as junções realizadas 
através de solda tipo MIG. Suporte do encosto duplo 
confeccionado em tubo oblongo 16X30 parede de no mínimo 
1,50 de espessura, soldado a estrutura . Assento fixado na 
estrutura  de 04 parafusos e encosto fixado através de pino 
encaixe polipropileno . A tinta utilizada para pintura deve ser a 
pó, do tipo híbrida (poliéster – epóxi) na cor a definir com camada  
de 60 microns. Todas a peças pintadas devem ser curadas em 
estufa a temperatura de no mínimo 180ºC. Todos os ntopos dos 
tubos deverão ser fechados por ponteiras em polipropileno 
injetado de encaixe. 

UNID. 2 

6 

MESA TIPO ESCRITÓRIO – mesa retangular, medindo 180X110 
x 74 cm – com tampo em madeira aglomerado, revestida em 
laminado melamínico na cor bege com bordas em PVC. Padrão 
na cor bege com 03 gavetas e fecho com duas chaves. Painel 
frontal em madeira aglomerada Pés em tubo de aço ABNT 
1010/1020 com Pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiras de 
acabamento na cor preta. Niveladoras com eixo de aço 
rosqueável. Partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e 
antiferruginoso, com pintura eletrostática em epóxi pó. 

UNID. 1 

7 

ARMÁRIO COM CHAVE- armário de aço vertical com vão de 2 
portas, provido de prateleiras, portas, provido de prateleiras, 
portas bitola com dispositivo para cadeado de chapa ou 
fechadura opcional. Armário com aproximadamente 1,980 dee 
altura x 1.200 de largura e 420 de profundidade. Pintura na cor 
azul. com tratamento anti – corrosivo e pintura eletrostática. 

UNID. 2 

8 

ESTANTE – estante de aço com 07 prateleiras – estruturas: 
quatro colunas em chapa de aço com espessura de 2, 8  mm 
com seção em L, com lados não inferiores a 30 mm, perfuradas  
para ajustes de altura  das prateleiras, com dois reforços em X  
nas laterais  com  chapa de aço na espessura  de 2,8  mm e com 
dois  reforços no fundo  em forma de X confeccionados em chapa 
de aço com espessura de 2,8 mm com  as bordas  fixadas  com 
parafusos nas colunas e fixados com parafuso,  um ao outro 
através de furo no centro de suas extensões. Prateleiras: sete 
prateleiras removíveis para regulagem de altura), confeccionadas 
em chapa de aço com espessura de 0,95mm, fixadas às colunas 
por parafusos. 

UNID. 1 
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Com dois reforços em ômega confeccionados em chapa de aço 
com espessura  de 0,95 mm em cada prateleira, para suportar 
carga de até 180 (Cento  e oitenta) KG  por praqteleira. 
Acabamento: tratamento anti-feruginoso, com  pintura  
eletrostática  em esmalte sintético, na cor argila. Dimensões 
mínimas:Ç AQltura: 2,00 m profundidade:  0,40m. Largura: 
0,90m. Variação  de até 5%. 

    

 

LOTE 03 

ITEM PRODUTO/SERVIÇO UNID. QUANT. 

1 

PROJETOR MULTIMÍDIA – Sistema de Projeção: DLP ou LCD; 
Resolução Nativa: mínima de 1024x768; Resolução Suportada: 
máxima de 1920x1080; Brilho: mínimo de 2500 Lumens; 
Contraste: mínimo 10000:1, Lâmpada: mínimo 3000h; Nível de 
ruído: máximo de 40Db; Índice de Projeção: 0,8 a 14m; Zoom: 
mínimo 1.1; Terminais de entrada: HDMI, VGA; Terminais de 
saída: Áudio e Monitor; Compatibilidade de Vídeo: NTSC/PAL; 
Tensão de alimentação: bivolt; Acessórios incluídos: Manual; 
maleta transporte; Drive; Cabos de Força e Entrada. 

UNID. 1 

2 

AR CONDICIONADO – tipo splint/inverter, operação somente 
frio, compressor  rotativo, potência  de 12.000 BTUS, com timer, 
com controle remoto, baixo consumo de energia, baixo ruído , 
tensão /voltagem  de 220V dimensões externas a partir  de 
(LxAXP): 48X69X23 cm e peso a partir de 24 KG, e Interna a 
partir de 8 kg com garantia mínima  de 12 meses. 

UNID. 9 

3 

BEBEDOURO – Controle externo de temperatura: tesmostato 
Frontal; bandeja de água removível: fornece àgua gelada  e 
natural; maior altura para copos : 13 cm; capacidade de 3,5 litros 
por hora; adaptável  para garrafões de 10 ou 20 litros: 
acondiciona copos  grandes: com sistema em aço inox que corta  
automaticamente a tampa; orrente 1,60/09ª; Alças laterais: 02 
torneiras embutidas; frequencia:60 hz; potência: 112 w 
alimentação: 220 V. 

UNID. 1 

 

6.2 Como condição básica para efeitos de adjudicação do objeto da futura 

contratação, deverá a proponente apresentar:  

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou 

consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no 
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caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores devidamente autenticados; 

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 (conforme o caso); 

c) Apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado em nome da empresa Proponente, comprovando o fornecimento de 

veículos compatíveis com o objeto deste Termo de Referência; 

d) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou 

concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

f) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de Contribuintes, se 

houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

g) Certidão Negativa conjunta de débitos para com a Fazenda Federal (Secretaria 

da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) e Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS); 

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, sede da 

licitante; 

i) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de 

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

sociais instituídos por lei; 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 

de maio de 1943. 

 

7. DO CONTRATO: 

7.1. A licitante vencedora deverá assinar o contrato em conformidade com a minuta 

anexa a este Edital em até 05 (cinco) dias consecutivos após notificada pela 

Administração. 
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7.1.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação do extrato do contrato na 

Imprensa Oficial, conforme dispõe a legislação vigente, no prazo de vinte dias, 

contados a partir da assinatura do contrato; 

7.2. O prazo de validade contratual se dará até 12 (doze) meses úteis a contar-se a 

partir da data de sua assinatura.  

7.3. No caso da empresa vencedora não comparecer para a assinatura do contrato 

no prazo supracitado, contado a partir da data da notificação, ao Município caberá a 

faculdade de convocar, conforme sua conveniência, as demais licitantes, 

sucessivamente, obedecida a ordem de classificação ou revogar o objeto licitado. 

7.4. Fica, desde já, esclarecido que o Município poderá introduzir ao contrato as 

alterações julgadas necessárias para assegurar maior garantia da aquisição do objeto, 

inclusive, realizar procedimento específico, desde que sejam garantidos o melhor 

interesse público. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 

8.1. São obrigações do Contratante: 

I – acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura, referente à efetiva entrega dos objetos, por meio de servidor 

designado.  

II – efetuar os pagamentos à Adjudicatária; 

III – aplicar à Adjudicatária as penalidades regulamentares e contratuais. 

8.2 São obrigações da Contratada: 

I – entregar os veículos dentro do prazo constante da proposta, contado desde o 

recebimento da Ordem de Fornecimento, nas quantidades solicitadas e de 

acordo com os preços aduzidos em sua proposta e no local indicado pela 

Administração. 

II – atender prontamente quaisquer exigências do servidor indicado pela 

Administração, inerentes ao objeto da contratação; 

III – manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da 

habilitação. 

 

9. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 
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9.1. O contrato poderá ser cancelado pelos motivos elencados nos artigos 77 e 78 e 

das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO: 

10.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

 

11. DAS SANÇÕES: 

11.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato e deixar de assina-los 

após convocação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida 

de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da entrega 

da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra 

licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar com a Administração, e 

assim sucessivamente. 

11.3. Se a Adjudicatária se recusar, injustificadamente, a assinar a do contrato ou 

a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 

valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções cabíveis. 

11.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela 

inexecução total ou parcial do contrato: 

I – Advertência; 

II – Multa administrativa de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder os 

prazos de entrega e/ou atendimento às solicitações da fiscalização da Prefeitura 

indicadas no presente Edital, sobre o valor do saldo não atendido, respeitados os 

limites da lei civil; 
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III – Multa administrativa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor global 

contratado/registrado, nas demais hipóteses de inadimplemento ou infração de 

qualquer natureza, seja contratual ou legal; 

11.5. As multas moratórias e administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente 

ou individualmente, não impedindo que a Contratante rescinda unilateralmente ao 

contrato e aplique as demais sanções cabíveis. 

11.6. As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente, em consonância com os parágrafos 2º e 3º do artigo 86 da Lei 

Federal 8.666/93. 

11.7. A aplicação de multas não elidirá o direito da Prefeitura de face ao 

descumprimento do pactuado, rescindir, de pleno direito, ao contrato que vier a ser 

celebrado, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa. 

11.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores e o 

processo transcorrerá de acordo com rito próprio regulamentado no âmbito municipal, 

garantido sempre o contraditório e ampla defesa. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento da fatura será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir do dia imediato à apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais) 

acompanhada(s) das requisições emitidas pelo setor competente do Município e 

devidamente atestadas por servidor responsável. 

 

13. DO REAJUSTE: 

Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 

10.192 de 14.02.2001, salvo nos casos previstos na alínea “d”, do Art. 65, da Lei nº 

8.666/93. 
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Anexo II – Minuta Contratual 

 

TERMO DE CONTRATO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS 

FLORES Nº (...)/2021 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL E A 

EMPRESA (...), PARA AQUISIÇÃO DE 

BENS.  

 

CONTRATANTE: CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 

DAS FLORES, inscrita no CNPJ sob o nº 12.251.468/0001-38, com sede na Praça 

José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57.442-000, 

representado pelo Prefeito, Sr. José Luiz Vasconcellos dos Anjos, inscrito no CPF sob 

o nº xxx.xxx.xxx-xx; 

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida 

na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. 

(...nome...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe 

é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);;  

 

 Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº xxx/2021, inclusive Parecer PGM 

nº (...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o 

presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de xxxxx, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 

XX/2021 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição.  

1.2. Discriminação do objeto:  

Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente 

ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, 

a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 

prorrogável na forma do art. 57, I da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do exercício de (20...), na classificação 

abaixo:  

Gestão/Unidade:  

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
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exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.  

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

5.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.  

5.6.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 

sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 

documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.  

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.9. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à Contratada a ampla defesa.  

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação.  

5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

Contratada inadimplente.  

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável.  

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

7.1 Não será exigível garantia para assinatura do termo de contrato ou aceite do 

instrumento equivalente.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, na Prefeitura Municipal de Olho 

D’Água das Flores, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das 

Flores/AL, CEP: 57.442-000, em dias úteis no horário das 08 às 14hs.  

8.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a (...) dias, ou a (...metade/um terço/dois terços...) do prazo total 

recomendado pelo fabricante.  

8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta.  

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de (...) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
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8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser realizada 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

10. CLÁUSULA DEZ – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

10.1. São obrigações da Contratante:  

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido;  

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão ou servidor especialmente designado;  
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10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

10.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

10.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

10.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o 

caso.  

10.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990);  

10.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;  

10.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação;  

10.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

10.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 

11. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 

10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
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11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.5. Cometer fraude fiscal;  

11.1.6. Não mantiver a proposta;  

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo;  

11.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;  

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública.  

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções 

previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que:  

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 6.161, de 2000.  

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 0621016/2021 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 034/2021 – Eq. Materiais Permanentes 

 Edital - Bens –  Participação  Exclusiva 
Versão 2021 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 

à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.  

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso:  

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.5.3. Indenizações e multas.  

 

13. CLÁUSULA TREZE – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à Contratada:  

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira;  

 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.  

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS.  

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de 

licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 

princípios gerais dos contratos.  

 

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO  

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO  

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Olho D’Água das Flores–AL.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em (...) vias 

de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contratantes. 

Olho D’Água das Flores/AL, em            de                     de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS 

CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX 

CONTRATANTE 

(...) 

CONTRATADO 

(...) 

GESTOR CONTRATUAL 

TESTEMUNHAS  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  
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