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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-FMS. 
 
 

EXCLUSIVO PARA MEI, ME E EPP 
(CONFORME ART. 48, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 123 /2006 E SUAS 

ALTERAÇÕES). 
 
                 O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO, com sede à Praça 10 de Agosto, nº 
10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, por intermédio de seu Pregoeiro, que 
abaixo subscreve, nomeado pelo Decreto 039/2017, de 02 de janeiro de 2017,  atendendo ao 
que dispõe as Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993,   10.520/2002, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, TORNA 
PÚBLICO , que fará realizar licitação nos termos deste edital. 
 
1 - DO PREÂMBULO 
 
1.1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
1.2 - Processo(s) Administrativo(s) nº 000848/2018. 
1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
1.4 – Entrega dos Envelopes: até às 08:30hs do dia 21 de Junho de 2018.  
1.5 – Credenciamento:  às 08:50hs do dia 21 de Junho de 2018.  
1.6 – Abertura dos Envelopes: às 09:00hs do dia 21 de Junhode 2018.  
 
2 - DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIRO S 
 
2.1 - Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente licitação serão provenientes 
da seguinte dotação: 
 
Equipamento e Material Permanente(1000-1001-001.103.010.0191.078-4.4.90.52.00-Ficha 
00006-Fonte1203). 
 
3 - DO OBJETO 
 
3.1 - O objeto da presente licitação é a Aquisição de Tablets para serem usados pelos 
Agentes Comunitarios de Saúde(ACS) , conforme especificado no Termo de Referência anexo 
a este Edital. 
 
3.3 - As Especificações dos Produtos constantes do Anexo I , são as Mínimas     Exigidas, 
podendo serem oferecidos produtos com especificações superiores. 
 
4 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem a todas as 
exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, 
independentemente de transcrição e que desenvolvam as atividades objeto desta licitação: 
 
4.1.2 - A participação nesta licitação é restrita às MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE - EPP E AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI , que atenderem 
a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seu(s) 
Anexo(s). 
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4.1.3 - Caso as MEI, ME e EPP não tenha interesse e m participar da licitação, o certame 
será repetido para todas as empresas interessadas. 
 
4.2 - Não serão admitidas nesta Licitação à participação de empresas que estejam cumprindo 
pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com 
a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições do art. 9º e inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
4.3 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a proposta apresentada, renunciando a 
apresentação de novas propostas e a interposição de recurso. 
 
4.4 - Na ocorrência da situação descrita no item anterior, o licitante deverá enviar 
declaração (ANEXO IV), junto à Documentação de habilitação, dando ciência de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação. 
 
4.5 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio, hipótese em 
que a autenticação deverá ocorrer até as 16:00 horas, do dia anterior a abertura, ou por 
publicação Oficial. 
 
5 - DA DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELO PES. 
 
5.1 - Até o dia 21 de Junho de 2018 às 08:30 horas, os Proponentes deverão protocolizar os 
Envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino 
de São Lourenço-ES, em 02 (dois) envelopes distintos, opacos,   lacrados, contendo na parte 
externa, além da razão social completa do proponente (com CNPJ), os seguintes dizeres: 
"PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ES - Pregão Presencial nº 
008/2018-FMAS, Envelope nº 01 - PROPOSTA; Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO". 
 
5.2 - Poderá ser utilizado o modelo de etiqueta abaixo: 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES 
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-FMS. 

 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES 
ENVELOPE N° 02 - HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-FMS. 
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5.3 - O Envelope nº 01 - PROPOSTA, deverá conter as informações/documentos exigidos no 
item 7 (DA PROPOSTA) deste Edital, e o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO  deverá conter os 
documentos/informações exigidos no item 8 (DA HABILITAÇÃO)  deste Edital. 
 
6 - DO CREDENCIAMENTO. 
 
6.1 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 5.1 com início às 
08:50 horas. 
 
6.2 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 
sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 
 
6.3 - Para a efetivação do Credenciamento, o representante do proponente deverá exibir ao 
Pregoeiro o seguinte: 
 
a) Qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com um original de 
instrumento procuratório (ANEXO III), com firma do outorgante  reconhecida em cartório ou 
instrumento procuratório público, que o autorize a participar deste Pregão e a responder pelo 
proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou 
apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 
certame, em nome do proponente; 
 
b) Original ou cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos 
aditivos, do documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na junta 
comercial, conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório de 
que trata o subitem anterior, possui os devidos poderes da outorga supra, que lhe será restituído 
após as averiguações necessárias. 
 
b.1) No caso da apresentação do Contrato Social Consolidado, serão necessários apenas os 
Aditivos posteriores à Consolidação; 
 
c) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa,   expedida 
no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da data de julgamento desta licitação. (Dispensada no 
caso de MEI). 
 
d) 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. 
 
e) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO 
IV). 
 
e.1) Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a 
Declaração de caráter obrigatório prevista na letra "d", o Pregoeiro disponibilizará a estes um 
modelo de declaração que poderá ser preenchido e  assinado pelo representante credenciado. 
 
6.4 - A apresentação dos documentos previstos no item 6.3, letra "b", presta-se para observar se 
a atividade da empresa é concernente ao objeto contido no item 3.1. 
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6.5 - No caso do proprietário, diretor, sócio ou assemelhado estar representando a empresa na 
sessão de abertura, este deverá apresentar documentos que comprovem tal situação, além do 
documento de Identidade. 
 
6.6 - Os documentos exigidos para o credenciamento deverão ser apresentados em envelope 
separado , não devendo ser protocolados. 
 
7 - DA PROPOSTA 
 
7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, manuscrita com letra legível, 
datilografada ou digitada, contendo a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, 
assinada por seu representante legal e carimbada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devendo conter as seguintes informações: 
 
a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações constantes do Anexo II; 
 
b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias - contados da    data 
de abertura da mesma; 
 
c) Quantidade, Marca e Modelo, Preço por Lote e Total ofertado, devendo ser cotado em Real e 
com duas casas decimais (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos 
sociais, impostos, taxas, seguros, licenças incidentes sobre os serviços realizados, bem como 
todos os outros custos relacionados aos demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão 
ônus para o Município de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES . 
 
7.2 - A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação, por parte do 
licitante, de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 
 
7.3 - A proposta só será desclassificada se for de encontro, expressamente, as normas e 
exigências deste edital. 
 
7.4 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes, ou não previstas neste edital. 
 
7.5 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no 
Anexo 01 , evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do 
objeto. 
 
7.6 - Não serão aceitas propostas parciais (quantidade inferior) com relação a cada item, bem 
como Lote com omissão de algum item. 
 
7.7 - As Propostas Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão 
verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas na forma indicada a seguir: 
 
a) Erro de transcrição das quantidades descritas no Anexo II  para a proposta: o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário proposto e corrigindo-se a quantidade e o 
preço total; 
 
b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 
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c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma; 
 
8 - DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
8.1.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO, os documentos 
abaixo enumerados: 
 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso  de empresa 
individual. 
 
b) Certidão Simplificada fornecida pela Junta Comercial do Estado Sede da Empresa, expedida 
no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da data de julgamento desta licitação. (Dispensada no 
caso de MEI). 
 
 c) 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. 
 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício. 
 
e) Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal da empresa signatária da 
proposta; 
 
f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo para licitar (Anexo V); 
 
g) Declaração de inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menor de dezesseis anos, salvo 
regularmente contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (art.7º. XXXIII CF), 
(Anexo VI); 
 
8.1.2 - Os documentos aqui enumerados, quando já apresentados no ato de credenciamento, 
poderão ser dispensados, devendo, entretanto, permanecerem anexados ao Processo. 
 
8.2 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E FUNCIONAME NTO. 
 
8.2.1 - Deverão ser apresentados os seguintes documentos (Sede da empresa): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - do Ministério   da 
Fazenda; 
 
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal. 
 
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
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d) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa, ou positiva com 
efeito de Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União); 
 
e) Prova de Regularidade (certidão) com a Seguridade Social - INSS; 
 
f) Prova de Regularidade (certidão) com o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);  
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do título VII-A 
da consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, com 
redação dada pela Lei nº 12.440, de 2011). 
 
h) Alvará de Localização e Funcionamento vigente: 
 
i) Alvará Sanitário Vigente: 
 
8.2.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar TODA a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que   esta 
apresente alguma restrição. 
 
8.2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação. 
 
8.2.2.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 8.2.1.1, implicará na 
decadência do direito à contratação, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES  previstas na Legislação 
vigente, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
 
8.2.3 - O Pregoeiro, durante a análise do envelope de Habilitação, procederá à validação nos 
sites dos órgãos oficiais (Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Secretarias da Fazenda 
Estadual e Municipal) emissores das certidões negativas apresentadas, das certidões obtidas via 
Internet. 
 
8.2.4 - Os documentos relacionados no item 8.2.1, somente serão considerados válidos se 
estiverem dentro da validade expressa no próprio documento ou caso o órgão emissor não 
declare a validade do documento, este será de 30 (trinta) dias contados da data da emissão. 
 
9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
9.1 - As 09:00 horas do dia  21 de Junho de 2018 será aberta à sessão, pelo Pregoeiro, na 
sala de reuniões da CPL localizada na sede desta Prefeitura Municipal. 
 
10 - DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO E JULGAMENTO 
 
10.1 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão permitidos novos proponentes. 
 
10.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA, julgando-as e 
classificando-as, POR ITEM, e pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as  disposições 
da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 
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10.3 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste 
edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes ou   
apresente ofertas inexequíveis. 
 
10.4 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VIII, do Art. 4°, da 
Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a 
proclamação do vencedor. 
 
10.4.1 - Em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 3 
(três)  ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três),  oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos. 
 
10.5 - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor, sendo-lhe facultado oferecer preço inferior ao seu, ainda que 
superior ao menor; 
 
10.6 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 
 
10.7 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
10.8 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais 
condições que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 
 
10.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente   
desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá 
retratação. 
 
10.10 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de   MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
 
10.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora a 
empresa licitante que oferecer o lance de menor preço, desde que esta seja MEI, 
MICROEMPRESA - ME ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP . 
 
10.12 - Quando, após o encerramento dos lances verbais, houver ofertas apresentadas por 
Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, de valor até 5% (cinco por cento)  superiores 
à proposta mais bem classificada, desde que esta também não se enquadre nessas categorias, 
será considerado empate (Art.44 da LC nº 123/2006). 
 
10.13 - Ocorrendo o empate na forma do item anterior, a Microempresa ou a Empresa de 
Pequeno Porte melhor classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, devendo fazê-lo no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após a convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.  
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10.14 - Para que a Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte goze do direito descrito no 
item 10.13, deverá, por ocasião do credenciamento, apresentar Certidão de Registro na Junta 
Comercial expedida no máximo a 180 (cento e oitenta) dias da   data de julgamento desta 
Licitação. 
 
10.15 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.12, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro  poderá apresentar uma melhor oferta. 
 
10.16 - Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
do item 10.13, serão convocadas as empresas remanescentes que porventura se enquadrem no 
citado empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
10.17 - Na hipótese da não contratação nos termos disciplinados anteriormente para o 
desempate, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
10.18 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), 
quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
10.19 - Sendo vencedora a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado 
o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital. 
 
10.20 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e  
HABILITAÇÃO), o(s) licitante(s) será(ão) declarado(s) vencedor(es), sendo-lhe(s) adjudicado, 
por lote, o objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 
 
10.21 - O proponente é responsável pelas informações e documentações  apresentadas, sendo 
motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos 
falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá  ocorrer em qualquer fase, se porventura o 
Pregoeiro vier a tomar conhecimento de  fatos que contrariem as disposições contidas neste 
edital ou que desabonem a idoneidade do proponente. 
 
10.22 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e 
promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para 
atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos 
envelopes. 
 
10.23 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que 
desejarem manifestar a intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 
 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na 
legislação vigente, sendo a autoridade superior competente para decidir  sobre o recurso 
 
11.2 - A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 
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a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o 
caso, acompanhado de documentação pertinente; 
 
b) As razões do recurso serão apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias (art. 4°, XVIII, 
da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou 
Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 
procuratório (se ausente nos autos); 
 
c) As razões do recurso deverão ser Protocolizadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES , e se fora do prazo legal, não serão conhecidos. 
 
d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 
(três) dias (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que 
manifestou a intenção de recorrer. 
 
11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na  decadência do 
direito de recurso e o objeto será adjudicado ao licitante vencedor. 
 
11.4 - A impugnação ao presente Edital deverá ser feita por escrito e protocolizadas no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES, dirigidas ao Pregoeiro, 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, contendo todas as 
divergências, dúvidas ou erros por ventura encontrados, para a devida análise e, se for o caso, a 
correção ou esclarecimentos necessários (Art. 41 da Lei Federal nº 8666/93 e alterações). 
 
 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - Após a classificação das Propostas e julgamento da Habilitação, o Pregoeiro submeterá à 
autoridade superior para deliberação quanto à Adjudicação e Homologação do objeto da 
licitação. 
 
13 - DA CONTRATAÇÃO E PREÇO 
 
13.1 - O preço ofertado para a aquisição dos materiais da presente Licitação será fixo   e 
irreajustável até o fim do contrato, a partir da data de  apresentação da proposta a que se refere 
esta licitação. 
 
 
14 - PRAZO DA ENTREGA DO OBJETO 
 
14.1 - Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde,  
localizada na Av. Pedro Batista de Aguiar, 46, Bairro Santa Cruz, Divino de São  Lourenço-ES, 
no horário de 08:00 às 11:00 e 12:00 às 15:00 horas de segunda a sexta feira, em, no máximo, 
30 (Trinta) dias, após a emissão da Autorização de Fornecimento, podendo ser prorrogado 
mediante solicitação devidamente justificada, desde que aprovada pela autoridade Municipal 
Superior. 
 
. 
15 - DO PAGAMENTO 
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15.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias , apartir do  ato da entrega e, após a aceitação 
dos produtos, mediante a apresentação, à Prefeitura Municipal de DIVINO DE SÃO 
LOURENÇO-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou rasuras que depois de conferidos 
e visados, serão encaminhados a Secretaria Municipal de Finanças para Pagamento. 
 
15.1.1 - As notas fiscais/faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas ao contratado e 
seu vencimento ocorrerá em igual período acima. 
 
15.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para a devida correção e reapresentação. 
 
15.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO.  
 
16 - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
16.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para 
o fornecimento dos materiais, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades constantes no 
art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 
 
16.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 
(cinco) anos. 
 
16.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da entrega dos materiais/serviços, após a retirada da Ordem 
de Compra, calculada pela fórmula: 
 
 
 
 

M = 0,01 x C x D 
onde: 
M = valor da multa 
C = valor mensal da obrigação 
D = número de dias em atraso 
 
16.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas 
neste edital, sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) 
incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 
 
16.3 - A aplicação da penalidade contida no item 16.1.2 e 16.2, não afasta a aplicação da 
sanção trazida no item 15.1.1. 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições 
estabelecidas no presente edital, e seus anexos. 
 
17.2 – O MUNICIPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES  reserva-se o direito de, efetuar 
diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das 
informações apresentadas nas propostas, bem como, presentes razões de interesse público, 
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suspender, revogar total ou parcialmente a presente licitação, em qualquer fase, sem que caiba 
ao licitante interessado o direito à indenização, ressarcimento ou reclamação de qualquer 
espécie; 
 
17.3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados. 
 
17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, 
se julgar necessário. 
 
17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando 
necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculada direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES .  
 
17.6 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
 
17.7 - Informações complementares inerentes a este pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados através do tel.: (28) 3551-1177, em dias úteis no horário de 8:00 às 16:00 horas. 
 
17.8 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
17.9 - Os quantitativos estabelecidos no anexo 01 são estimados e servem como referência, 
podendo o Município acrescê-los ou suprimi-los em conformidade com suas necessidades, não 
tendo a Administração a obrigatoriedade de consumo ''in  totum'' . 
 
17.9.1 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
 
 
 
17.9.2 - Anexo I – Valor Referencial. 
 
17.9.3 - Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
 
17.9.4 - Anexo III- Modelo de Credenciamento; 
 
17.9.5 - Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação; 
 
17.9.6 - Anexo V - Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo para licitar; 
 
17.9.7 - Anexo VI - Modelo de Declaração de inexistência de menor de 18 anos no 
quadro funcional da empresa; 
 
17.9.8 - Anexo VII - Minuta de Contrato; 
 
17.9.9- Anexo VIII - Termo de Referência. 
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Divino de São Lourenço/ES, 08 de Junho de 2018. 
 

 
Gefherson Glicério da Silva Batista 

Pregoeiro Oficial 
Dec. 039/2017. 
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ANEXO I 

 
PREÇO REFERENCIAL  

 
 

Item Unid. Quant.  Descrição 
PREÇO REFERENCIAL 

Valor 
Unit. Valor Total 

1 Unid.  13 

TABLET ANDROID  
 
Especificações técnicas: 
 
a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro 
núcleos e 2M L2 cache;  
a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; a.3) As funções de 
decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware.  
a.4) Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes 
formatos: H263, H264 e MPEG4.  
a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no 
“Performance test” e 80 pontos no “UX test” – “User Experience” 
medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies 
http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ obtido 
através da execução da opção “All Tests”, obedecendo a seguinte 
procedimento: i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google 
Play.  
ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na 
bateria.  
iii) Reiniciar o Tablet.  
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All Tests”. 
 
b) MEMÓRIA RAM  
b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 
1066MHz);  
 
c) TELA  
c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro 
iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez 
ponto um) polegadas;  
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva);  
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução mínima: 
1280x800  
 
d) ARMAZENAMENTO  
d.1) Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior qualidade  
d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de 
armazenamento interno,  
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para 
expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 
64 GB (sessenta e quatro gigabytes).  
 
e) CONECTIVIDADE  
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao 
equipamento; 
 e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 
2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 
1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema 
brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as 
operadoras;  
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao 
equipamento;  
e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna.  
 
f) INTERFACES  
f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete;  
f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e 
com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo);  
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0;  
f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini 

900,00 11.700,00 
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HDMI;  
 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA  
g.1) Integrada ao equipamento;  
g.2) Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco 
megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital;  
g.3) Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois 
megapixels);  
g.4) Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos.  
 
h) BATERIA:  
h.1) Interna e recarregável; 
 h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; 
 h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de 
carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao 
final deste tempo;  
h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes 
hora);  
h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o 
Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando;  
h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança: 
 i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de 
sobrecorrente e sobrecarga;  
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser 
deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da 
bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes 
de sobrecarga.  
 
i) GABINETE  
i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas 
externas perfurantes ou cortantes;  
i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do som;  
i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e sessenta gramas).  
i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo com a 
classificação IP52;  
 
j) FUNCIONALIDADES 
 j.1) Possuir acelerômetro; 
 j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”;  
j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do 
brilho da tela;  
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição;  
j.5) Recursos de vídeo:  
i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência 
somente se aplica à Câmera traseira;  
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.  
 
k) SISTEMA OPERACIONAL  
k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em 
português; 
 k.2) Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este suporte 
deve ser integrado à aplicação de configuração de rede sem fio e sem 
a necessidade de aplicativos ou softwares extras;  
k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, 
alarme, calculadora, cronômetro;  
k.4) Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos:  
i) mp3;  
ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4);  
iii) mp4 (AAC e H264);  
iv) ogg (Vorbis áudio); 
 iv) wav (PCM).  
 
l) SEGURANÇA  
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, sem custos 
adicionais;  
l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platforn Module);  
l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais; 

VALOR TOTAL  R$ 11.700,00 
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ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA    

  folha 01 
                      

(Os valores apresentados no TERMO DE REFERÊNCIA são somente valores médios que 
servem de parâmetro para que os licitantes possam formular suas propostas) 
 
Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
Pregão Presencial nº 008/2018-FMS  
Pela presente, vimos submeter à apreciação de V. Sª. a nossa Proposta de Preços para 
Aquisição de Tablets para serem usados pelos Agente s Comunitarios de 
Saúde(ACS), conforme especificado abaixo. 
 
Validade da Proposta: _______dias. 
 
CNPJ da Empresa:___________________ 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO II 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Folha 02 
 

Item Unid.  Quant.  Descrição Marca/ 
Modelo  

Valor 
Unit. R$ 

Valor Total 
R$ 

  13 

TABLET ANDROID  
 
Especificações técnicas: 
 
a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO 
a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no 
mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache;  
a.2) Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo; a.3) As 
funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser 
aceleradas por hardware.  
a.4) Possuir decodificação por hardware para pelo menos 
os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.  
a.5) Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 
pontos no “Performance test” e 80 pontos no “UX test” – 
“User Experience” medido pelo software MobileXPRT 2013 
da Principle Technologies 
http://principledtechnologies.com/benchmarkxprt/mobilexprt/ 
obtido através da execução da opção “All Tests”, 
obedecendo a seguinte procedimento: i) Instalar o software 
MobileXPRT a partir do Google Play.  
ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução 
somente na bateria.  
iii) Reiniciar o Tablet.  
iv) Clicar no ícone “MobileXPRT” e selecionar “All Tests”. 
 
b) MEMÓRIA RAM  
b.1) Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo 
(DDR3L 1066MHz);  
 
c) TELA  
c.1) Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou 
OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 
(nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas;  
c.2) Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva);  
c.3) Possuir contraste mínimo de 300:1; c.4) Resolução 
mínima: 1280x800  
 
d) ARMAZENAMENTO  
d.1) Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior 
qualidade  
d.2) Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) 
de armazenamento interno,  
d.3) Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD 
para expansão do armazenamento interno, compatível com 
cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes).  
 
e) CONECTIVIDADE  
e.1) Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao 
equipamento; 
 e.2) Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo 
dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 
900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) habilitado para 
funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de 
comunicação móvel, desbloqueado para todas as 
operadoras;  
e.3) Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao 
equipamento;  
e.4) Sistema de GPS integrado (interno) com antena 
interna.  
 
f) INTERFACES  
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f.1) Microfone e alto-falante integrados ao gabinete;  
f.2) Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 
de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio 
direito e esquerdo);  
f.3) Porta micro-USB padrão 2.0;  
f.4) Permitir conexão de vídeo externo através de porta 
micro/mini HDMI;  
 
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA  
g.1) Integrada ao equipamento;  
g.2) Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP 
(cinco megapixels), possuir ajuste de foco automático e 
zoom digital;  
g.3) Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um 
ponto dois megapixels);  
g.4) Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos.  
 
h) BATERIA:  
h.1) Interna e recarregável; 
 h.2) Lítio-ion ou polímero de lítio; 
 h.3) Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) 
ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 
80% da original ao final deste tempo;  
h.4) Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil 
miliamperes hora);  
h.5) Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. 
Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria 
estiver carregando;  
h.6) Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de 
segurança: 
 i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos 
de sobrecorrente e sobrecarga;  
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve 
poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a 
carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou 
de acidentes decorrentes de sobrecarga.  
 
i) GABINETE  
i.1) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou 
estruturas externas perfurantes ou cortantes;  
i.2) Deve possuir teclas para controle de volume do som;  
i.3) Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e 
sessenta gramas).  
i.4) Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo 
com a classificação IP52;  
 
j) FUNCIONALIDADES 
 j.1) Possuir acelerômetro; 
 j.2) Funcionar como “USB Mass Storage”;  
j.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste 
automático do brilho da tela;  
j.4) Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio 
da posição;  
j.5) Recursos de vídeo:  
i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta 
exigência somente se aplica à Câmera traseira;  
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e 
MPEG-4.  
 
k) SISTEMA OPERACIONAL  
k.1) Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão 
superior em português; 
 k.2) Suporte a configuração de proxy para rede WiFi. Este 
suporte deve ser integrado à aplicação de configuração de 
rede sem fio e sem a necessidade de aplicativos ou 
softwares extras;  
k.3) Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário 
mundial, alarme, calculadora, cronômetro;  
k.4) Permitir a decodificação dos seguintes formatos de 
arquivos:  
i) mp3;  
ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4);  
iii) mp4 (AAC e H264);  
iv) ogg (Vorbis áudio); 
 iv) wav (PCM).  
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l) SEGURANÇA  
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robo, sem 
custos adicionais;  
l.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platforn Module);  
l.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos 
adicionais; 

  

 
Total Geral por extenso: 
 
 

(Carimbo e Assinatura) 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 

Ao: Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
 
Pregão Presencial nº 008/2018-FMS 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________________vem pela presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 
_____________________________________________, Carteira de Identidade nº 
_________________ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os 
atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para 
tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, 
praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS  
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 
 

Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
 
Pregão Presencial nº 008/2018-FMAS 
 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
______________________________ DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta   
no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias 
previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02. 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  
IMPEDITIVO PARA LICITAR 

 
 

 
Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
 
 
Pregão Presencial nº 008/2018-FMS 
 
 
 
......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ N.º 
.................................<<endereço completo>> ..................., declara sob as penas da lei que até a 
presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua  habilitação na licitação em 
referência, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR DE 18 ANOS NO 
QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA 

 
Ao: Pregoeiro Oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
 
Pregão Presencial nº 008/2018-FMS 
 
A empresa (razão social da empresa), estabelecida (endereço completo), devidamente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº......................, inscrição estadual nº................................ declara sob as 
penalidades cabíveis a inexistência no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos 
desempenhando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou mesmo menor de dezesseis anos, 
salvo regularmente contratado na condição de  aprendiz a partir dos quatorze anos (Art. 7º 
XXXIII CF). 
 
 
 
(Local), ........... de ................... de 2018. 
 
 
 
 
 
Assinatura Identificável 
(nome do representante legal e carimbo da empresa) 
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ANEXO VII 
 

Minuta do termo de contrato 
 

Contrato nº ___________ 
 

Processo(s) nº __________. 
 
Pregão Presencial Nº 008/2018 . 
 

CONTRATO PARA 
_________________________________
_________________________________
_________________________________. 
QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO 
DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES E A 
EMPRESA__________________. 

 
 
                  Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, como  
CONTRATANTE, o Município de Divino de São Lourenço-ES, com sede na Praça 10 de Agosto, 
nº 10, Centro, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29590-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
27.174.127/0001-83, representado por seu  prefeito Municipal (nome, nacionalidade, estado civil, 
profissão, CPF e identidade), residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominada 
CONTRATANTE,___________________,  inscrita no CNPJ sob o nº ________________, 
representada neste ato pelo Senhor  _________(nome, nacionalidade, estado civil, profissão, 
Identidade e CPF)______ajustam o  presente CONTRATO para , nos termos da Legislação em 
vigor, de acordo com os termos do Processo(s) nº ____________, parte integrante deste 
instrumento independente de transcrição juntamente com a proposta apresentada pela 
Contratada datada de ___/___/___,   ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as 
condições nela estipulada que contrariem as  disposições deste CONTRATO, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1-DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a Aquisição de Tablets para serem usados pelos 
Agentes Comunitarios de Saúde(ACS) , e deverá ser entregue em total acordo com a proposta 
de venda feita  pela empresa vencedora do certame e conforme especificado no Anexo I do 
Edital. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 
 

2-DO VALOR 
 
2.1 - Pelo objeto aqui ajustado, o contratante pagará à contratada, o valor de R$ 
__________(____________________________), 
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CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS 
 

3.1-A  vigência do presente contrato terá seu inicio no dia ___ de ________________de 2018 e 
termino em 31 de  Dezembro de  2018. 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

4-DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1 - O pagamento será efetuado, mediante a aceitação do objeto e apresentação, à ao Fundo 
Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço-ES, de documento fiscal hábil, sem emendas ou 
rasuras que após conferidos e visados, serão encaminhados à Secretaria Municipal de  
Finanças para Pagamento. 
 
4.2 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para a devida correção e reapresentação. 
 
4.3 - Para a efetivação do pagamento o licitante deverá manter as mesmas condições previstas 
neste edital no que concerne a PROPOSTA e a HABILITAÇÃO. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 
5-DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
 
4.1 - O objeto deverá ser entregue, conforme o Termo de Referência da Secretaria responsável, 
no horário de 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta feira, em, no máximo 10 dias, após a 
emissão da Autorização de Forneciemento(AF) , podendo ser prorrogado mediante solicitação 
devidamente justificada, desde que aprovada pela autoridade Municipal Superior. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

6-DA FONTE DE RECURSOS 
 
6.1 - Dotação orçamentária: Os recursos orçamentários para atender ao objeto da presente 
licitação serão provenientes da seguinte dotação: 
 
Equipamento e Material Permanente(1000-1001-001.103.010.0191.078-4.4.90.52.00-Ficha 
00006-Fonte1203) 
 

CLAUSULA SETIMA 
 

7-DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
 
7.1 - Compete à CONTRATADA: 
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a) Entregar o objeto ajustado, por intermédio exclusivo de seus empregados, sem qualquer ônus 
para o Município, conforme o Termo de Referência da Secretaria responsável. 
 
 
 
7.2 - Compete a CONTRATANTE: 
 
a) pagar à CONTRATADA o preço estabelecido na cláusula segunda nos termos deste contrato; 
 
b) designar servidores responsáveis pelo acompanhamento e entrega dos produtos adquiridos.  
 
c) Fica responsável pela fiscalização do presente contrato a Srª Jeruza Nery Miranda  Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

8-DAS PENALIDADES: 
 
8.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o 
fornecimento do produto, objeto desta licitação, sujeitando-se às penalidades    constantes no 
art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber: 
 
8.1.1 - Impedimento do direito de licitar com a Administração Pública por um período de até 5 
(cinco) anos. 
 
8.1.2 - Multa pelo atraso no prazo da entrega dos materiais produtos, equipamentos, veículos, 
Máquinas e/ou outros, após a retirada da Ordem de Compra, calculada pela fórmula: 
 

M = 0,01 x C x D 
onde: 
M = valor da multa 
C = valor mensal da obrigação 
D = número de dias em atraso 
 
8.2 - Para os efeitos do art. 7º da Lei nº 10.520/02, a não observância das normas contidas 
neste edital, sujeitará o Licitante à penalidade de multa cominatória de 5% (cinco por cento) 
incidente sobre o valor global da proposta apresentada. 
 
8.3 - A aplicação da penalidade contida no item 8.1.2 e 8.2, não afasta a aplicação da sanção 
trazida no item 8.1.1. 
 
8.4 - Durante a execução do contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato; 
c) suspensão para contratar com a Administração; 
d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Estadual; 
 
8.5- As multas serão calculadas pelo valor total do contrato. 
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CLÁUSULA NONA 
 

9-DA RESCISÃO 
 
9.1. - A contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer 
indenização nos seguintes casos:  
a) inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais e as 
previstas   em Lei; 
b) Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e  
prazos; 
c) Atraso injustificado na entrega do produto; 
d) Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da sociedade; 
e) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a Juízo do 
Município prejudique a execução do Contrato; 
f) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Prefeito municipal, exaradas no processo administrativo a que se refere o 
Contrato. 
 
9.2 - A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o presente nos 
artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
10-DOS RECURSOS 
 
10.1 - Os recursos, representação e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos nos 
termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

11-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
 
11.1 - Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e seus anexos e pela 
legislação própria em vigor. 
 
11.2 - Fica eleito o foro de Guaçuí-ES, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda 
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 
 
Divino de São Lourenço - ES, ---- de ---------------------de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
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CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
1:___________________________ 
CPF:________________________ 
 
2:___________________________  
CPF:_______________________ 
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ANEXO VIII 
 

TERMO DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 


