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Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de Ultrassom e Equipamento e 
Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  Provenientes de  

01 e 105933100000/1180-12). 
São Lourenço-ES, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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1. PREÂMBULO: 
 

1.1. EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
 
1.2. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE
 
1.3. Data: 28/08/2019, Horário Brasília: 
do Espírito Santo, Praça 10 de Agosto n.º 10
 
1.4. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
criptografia e autenticação em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo 
da Prefeitura Municipal, denominado 
para o aplicativo, constante da página eletrôn
utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do 
Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002.
 
1.5. O número da Licitação no site da BLL é PREGÃO 
327/2019 e nome utilizado é PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTO 
 
1.6. FUNDAMENTO LEGAL: O Município de 
Equipe de Apoio, designada pelo 
interessados que esta licitação é regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 
de 19 de junho de 2017, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações, Lei Compleme
subsidiariamente, à Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado.  
 

2. DO OBJETO: 
 

2.1. O objeto da presente licitação é 
Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar
Emendas Parlamentares – proposta
atendimento aos usuários da Rede
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos
 
2.3. A presente licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme 
se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 
compõem. 

 
3.0. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO: 
 

3.1. Antes do cadastro das propostas no endereço: 
fornecedor poderá formular consultas por: escrito ou por e
setor de licitações da Prefeitura Municipal de 
da licitação.  

 
4.0. DA REFERÊNCIA DE TEMPO:  
 

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o 
de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
5.0. DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS: 

 
5.1. Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a 
página www.bllcompras.org.br, onde se encontra o link para o “
 
5.2. As propostas comerciais serão recebidas
de Brasília) por meio do endereço 
os interessados cadastrar ou substituir propostas no siste
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EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2019-FMS, PROCESSO N

MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE 

, Horário Brasília: 09:00hrs, Endereço: Prefeitura Municipal de 
Praça 10 de Agosto n.º 10, Cep.: 29.590-000, Centro - Sala de Licitações 

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança 
todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo 

da Prefeitura Municipal, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o aplicativo, constante da página eletrônica da BLL– Bolsa de Licitações e Leilões: 
utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do 

10.520 de 17 de julho de 2002. 

site da BLL é PREGÃO ELETRONICO N.º 001/2019-FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Município de Divino de São Lourenço, Estado do Espírito Santo, mediante ao  Pregoeiro 
 Decreto Municipal n. 058 de 01 de março de 2019, torna público para conhecimento dos 

interessados que esta licitação é regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 
, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações, Lei Compleme

subsidiariamente, à Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado.  

O objeto da presente licitação é Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho 
Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  Provenientes de  

propostas n° 10593310000/1170-04, 27174.127000/1150
ede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço

quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

A presente licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme 
se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 

0. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO:  

Antes do cadastro das propostas no endereço: www.bllcompras.org.br, em observância aos dispositivos legais, o 
fornecedor poderá formular consultas por: escrito ou por e-mail no endereço licitacao@dslourenco.es.gov.br
setor de licitações da Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES, no endereço acima citado, informando o número 

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

CIAIS:  

Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a 
, onde se encontra o link para o “Acesso Identificado”; 

As propostas comerciais serão recebidas a partir das 08h00 do dia 16/08/2019 até as 
por meio do endereço www.bllcompras.org.br, onde se encontra o link para o “

os interessados cadastrar ou substituir propostas no sistema eletrônico;  
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, PROCESSO Nº001951/2018 e 327/2019. 

Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço - Estado 
Sala de Licitações – 1º PISO. 

, mediante condições de segurança - 
todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor integrante do quadro efetivo 

, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
Bolsa de Licitações e Leilões: www.bllcompras.org.br. A 

utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil está consubstanciada nos § 2º e 3º do 

FMS e PROCESSONº001951/2018 e 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO – ESTADO DO ESPÍRITO 

, Estado do Espírito Santo, mediante ao  Pregoeiro  e 
, torna público para conhecimento dos 

interessados que esta licitação é regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 050, 
, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e alterações, Lei Complementar n.º 123/2006 e, 

subsidiariamente, à Lei Federal n.º 8.666/93, e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e objeto licitado.   

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de Ultrassom e 
a serem adquiridos através de RECURSOS  Provenientes de  

000/1150-01 e 105933100000/1180-12). 
de Divino de São Lourenço-ES, conforme especificações e 

A presente licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme anexo Itens do Pregão, facultando-
se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 

, em observância aos dispositivos legais, o 
licitacao@dslourenco.es.gov.br  ou protocolar no 

, no endereço acima citado, informando o número 

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o Horário 
e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.  

Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá acessar, na internet, a 
”;  

até as 08h00 do dia 28/08/2019, (horário 
, onde se encontra o link para o “Acesso Identificado”, podendo 
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5.3. As propostas serão abertas às 
 
5.4. O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 

 
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

6.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que de
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013 e alterações.

6.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes.

6.3. As aquisições ou contratações adicionais a que 
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgãos participantes.

6.4. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem.

6.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

6.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

 
7.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 
7.1. Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com documentos de 
registros ou autorizações legais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e atendam às 
exigências do edital e seus anexos; 
 
7.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 
elencadas:  
 

7.2.1. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
7.2.2. Empresa com falência declarada por sentença judicial;
 
7.2.3. Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 
 
7.2.4. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
 
7.2.5. Empresa cujo objeto soci
 
7.2.6. Empresa inadimplente com o Município de 
empresa que também é inadimplente junto Município de 
 
7.2.7. Empresa que, comprovadamente por sua culpa, não tenha cumprido integralmente o contrato com a Município de 
Divino de São Lourenço , independentemente do objeto contratado; e
 
7.2.8. Cooperativas, exclusivamente nos casos em que o objeto do certame requer subordinação de mão de obra 
(Fundamentação: art. 5º da Lei 12.690/12 e Acórdãos TCU 1937/03, 307/04, 1148/05); 
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As propostas serão abertas às 09h00do dia 28/08/2019 (horário de Brasília). Mesmo horário. 

O início da sessão de disputa de preços ocorrerá às 09h00 do dia 28/08/2019 (horário de Brasília)

REGISTRO DE PREÇOS: 

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que de
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 
Decreto nº 7.892, de 2013 e alterações. 

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 

o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 

rem.  

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

tes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até
dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

7.0. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com documentos de 
ais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e atendam às 

exigências do edital e seus anexos;  

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

Empresa com falência declarada por sentença judicial; 

Empresa suspensa de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço

que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.

Empresa inadimplente com o Município de c ou cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra 
empresa que também é inadimplente junto Município de Divino de São Lourenço ; 

Empresa que, comprovadamente por sua culpa, não tenha cumprido integralmente o contrato com a Município de 
, independentemente do objeto contratado; e 

Cooperativas, exclusivamente nos casos em que o objeto do certame requer subordinação de mão de obra 
(Fundamentação: art. 5º da Lei 12.690/12 e Acórdãos TCU 1937/03, 307/04, 1148/05); 
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. Mesmo horário.  

(horário de Brasília). Mesmo horário. 

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no 

condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% 
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para 

à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

tes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa 

Somente será admitida a participação neste certame, de pessoas jurídicas, que comprovem com documentos de 
ais, que explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação e atendam às 

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir 

Divino de São Lourenço-ES; 

que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

al não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

ou cujo(s) sócio(s) ou diretor(es) tenha(m) participado de outra 

Empresa que, comprovadamente por sua culpa, não tenha cumprido integralmente o contrato com a Município de 

Cooperativas, exclusivamente nos casos em que o objeto do certame requer subordinação de mão de obra 
(Fundamentação: art. 5º da Lei 12.690/12 e Acórdãos TCU 1937/03, 307/04, 1148/05);  
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7.2.9. Cooperativas em que seu objeto social não tem escopo com o obj
Lei 12.690/12). 
 
7.2.10. Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

 
7.3. A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site 
www.bllcompras.org.br e ou, opção "
edital. (horário de Brasília). 
 
7.4. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do 
resultado do procedimento licitatório. 
 
7.5. Caberá ao proponente 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.  
 
7.6. 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, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
7.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa aos participantes. 

 
7.8. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, 
constante na proposta de preços.  

 
8. DO CREDENCIAMENTO:  

8.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder ao credenciado junto ao sistema via internet, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.

8.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de 
identificação e de senha pessoal e in

8.3. Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser esclarecidas pelo telefone 
Licitações e Leilões). 

8.4. A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL, devidamente justificada.

8.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da
diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

8.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 
única e exclusiva dos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pr
eletrônico. 

8.7. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta encontra
exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 
concerne a regularidade fiscal e trabalhista.

8.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema par
acesso;  

8.9. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
sistema ou da desconexão do seu representante;

8.10. As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada no item do edital, os 
documentos do responsável legal autorizado para assinar propostas de preços, declarações
pertinentes ao referido pregão.  
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Cooperativas em que seu objeto social não tem escopo com o objeto do certame. (Fundamentação: art. 10, §2º da 

Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.

A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site 

e ou, opção "Acesso Identificado", observadas a data e horário limite estabelecido neste 

O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do 
resultado do procedimento licitatório.  

Caberá ao proponente 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 

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, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

ízo dos atos realizados.  

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa aos participantes.  

Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão referir
 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder ao credenciado junto ao sistema via internet, 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras.

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de 
identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões:

Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser esclarecidas pelo telefone 

A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 
solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL, devidamente justificada. 

É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 
única e exclusiva dos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pr

Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta encontra

ncias previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 
concerne a regularidade fiscal e trabalhista. 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema par

Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
sistema ou da desconexão do seu representante; 

As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada no item do edital, os 
documentos do responsável legal autorizado para assinar propostas de preços, declarações
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eto do certame. (Fundamentação: art. 10, §2º da 

Presentes quaisquer dos impedimentos estabelecidos no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

A participação no certame se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado 
e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico no site 

observadas a data e horário limite estabelecido neste 

O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, independente do 

Caberá ao proponente 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 

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, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício 

todos os documentos apresentados deverão referir-se ao mesmo CNPJ 

As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder ao credenciado junto ao sistema via internet, 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema de compras. 

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de 
Bolsa de Licitações e Leilões: http://bll.org.br/. 

Eventuais dúvidas para obtenção da senha deverão ser esclarecidas pelo telefone (041) 3097-4600 (BLL – Bolsa de 

A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por 

senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
Divino de São Lourenço -MT e/ou BLL, a 

por terceiros. 

O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal 
única e exclusiva dos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema 
Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta encontra-se em conformidade com as 

ncias previstas neste Edital, ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que 

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de 

Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública deste Pregão Eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada no item do edital, os 
documentos do responsável legal autorizado para assinar propostas de preços, declarações e demais documentos 
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8.11. Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da 
14/12/2006, e demais alterações, para que essa possa gozar dos 
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “
respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.

8.12. Caso o PROPONENTE já esteja cadas
deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá solicitar junto à 

8.13. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada; 

8.14. Um mesmo representante poderá representar mais de uma licitante credenciada, desde que esteja credenciada em lotes 
distintos; 

9.0. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E ENVIO DA PROPOSTA:
  

9.1. As propostas serão encaminhadas via sistema eletrônico. O envio da proposta p
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
lances.  

9.2. As propostas deverão ser cadastradas no sistema, por item/lote; 

9.2.1. Qualquer problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em contato com a 
responsabilidade da mesma em sanar problemas rela

9.2.2. As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 
operacionalização do sistema em razão da classificação de 

9.3. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o l
neste Edital.  

9.4. Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a Proposta de Preços em uma via digitada e impressa, 
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na 
última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitant
licitacao@dslourenco.es.gov.br )  

9.5. A licitante deverá enviar a Proposta de Preços ao 
CEP: 29.590-000, Divino de São Lourenço
sessão, sob pena de desclassificação da proposta após comunicação. 

9.6. Na proposta de preços deverá conter: 

9.6.1. O prazo de eficácia da proposta, 
apresentação;  

9.6.2. Uma única cotação, com preços unitários e totais por ITEM, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou 
por extenso, sem previsão inflacionária
primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 

9.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

9.8. A apresentação das propostas implicará na p
Edital e seus Anexos.  

9.9. A empresa licitante deverá fornecer o objeto licitado dentro das especificações constantes do anexo I deste edital. 

9.10. O Pregoeiro considerará erros de somatório
nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa. 

9.11. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão,
necessária.  

9.12. Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto cotado; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 Centro – Fone (0**28) 3551-1177– CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço
Home Page: www.dslourenco.es.gov.br        

Em se tratando de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, de 
, para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo 

necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte
”, à sua firma ou denominação, conforme o caso. 

Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, 
deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá solicitar junto à 

Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada;  

mesmo representante poderá representar mais de uma licitante credenciada, desde que esteja credenciada em lotes 

.0. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E ENVIO DA PROPOSTA: 

As propostas serão encaminhadas via sistema eletrônico. O envio da proposta p
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua

As propostas deverão ser cadastradas no sistema, por item/lote;  

Qualquer problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em contato com a 
responsabilidade da mesma em sanar problemas relacionados com o sistema;  

As propostas cadastradas divergentes ao solicitado no item 9.2 serão desclassificadas, uma vez que dificulta a 
operacionalização do sistema em razão da classificação de ME, EPP.  

Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente com as condições estabelecidas 

Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a Proposta de Preços em uma via digitada e impressa, 
preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (ANEXO), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na 
última folha e rubricadas nas demais pelo representante legal da licitante. (Imediatamente via endereço eletrônico e

A licitante deverá enviar a Proposta de Preços ao Setor de Compras/Licitações, sito 
Divino de São Lourenço-ES., no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

sessão, sob pena de desclassificação da proposta após comunicação.  

Na proposta de preços deverá conter:  

O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

Uma única cotação, com preços unitários e totais por ITEM, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou 
por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último; 

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

A empresa licitante deverá fornecer o objeto licitado dentro das especificações constantes do anexo I deste edital. 

O Pregoeiro considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem 
nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa. 

A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão,

Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto cotado; 
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Lei Complementar nº 123/2006, de 
benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é 

Empresa de Pequeno Porte” ou suas 

trado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou denominação, 
deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá solicitar junto à BLL. 

mesmo representante poderá representar mais de uma licitante credenciada, desde que esteja credenciada em lotes 

As propostas serão encaminhadas via sistema eletrônico. O envio da proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

Qualquer problema com o cadastramento das propostas, o licitante deverá entrar em contato com a BLL, pois é de inteira 

serão desclassificadas, uma vez que dificulta a 

icitante concorda especificamente com as condições estabelecidas 

Após a realização da sessão pública a licitante deverá encaminhar a Proposta de Preços em uma via digitada e impressa, 
), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na 
Imediatamente via endereço eletrônico e-mail 

, sito Praça 10 de Agosto n.º 10, Centro, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento da 

o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

Uma única cotação, com preços unitários e totais por ITEM, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e/ou 
. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 

primeiros, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último;  

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de seus 
Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

lena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste 

A empresa licitante deverá fornecer o objeto licitado dentro das especificações constantes do anexo I deste edital.  

s e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem 
nulidade do procedimento, como sendo exigências formais e consequentemente classificará a empresa.  

A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise prévia que se fizer 

Deverá ser apresentada proposta que atenda todas as especificações do objeto cotado;  
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9.13. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 

9.14. Os preços deverão ser cotados em moeda corren
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valore
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este últi
encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

9.15. Para o Lote: APARELHO DE ULTRASSOM
ANVISA, quando estes não forem isentos. 
apresentar a solicitação de revalidação de registro que deve ser requerida no primeiro 
validade, observando-se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de 
setembro de 1976). 
 
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

 
10.1. A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se dará conforme preceituado na Lei Complementar n
123/2006, e demais alterações. 

 
10.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno que desejarem obter os benefícios da Lei Complementar Federal nº 1
deverão solicitar o tratamento diferenciado declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a 
situação de beneficiária. 

 
10.3. A não apresentação dos documentos mencionados no subitem 10.2. configurará renúncia aos benefí
legislação. 

 
10.4. Após a fase de lances, caso seja configurado “empate ficto” quando houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta oferecida por uma empresa 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 
10.5. A Microempresas e a Empresas de Pequeno melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 
proposta de preço inferior ao preço do licitante melhor classificado e, se atendidas as e
vencedora do lote. 

 
10.6. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do 
direito contido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

 
10.7. Havendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no subitem 10.4, estas serão convocadas na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito, desde que que a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada quando convocada não tenha apresentado proposta.

 
10.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 43, §1º LC 123/200

 
10.9. A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.8, poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

 
10.10. A não regularização da documentação no prazo previsto na
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 
licitação.  

 
11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 

 
11.1. A partir do horário previsto neste Edital terão início à sessão pública do pregão eletrônico, passando o Pregoeiro a 
aceitabilidade das propostas e logo em se
 
11.2. O Pregoeiro analisará as propostas de preços eletronicamente encaminhadas, desclassificando aquelas que não 
estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório. 
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As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação;  

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valore
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: fretes, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

APARELHO DE ULTRASSOM, deverá ser informado, na proposta, o número do 
quando estes não forem isentos. Caso o certificado de registro do produto junto ao ministério da saúde esteja vencido, 

apresentar a solicitação de revalidação de registro que deve ser requerida no primeiro semestre do último ano do qüinqüênio de 
se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de 

 
10. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se dará conforme preceituado na Lei Complementar n

As Microempresas e Empresas de Pequeno que desejarem obter os benefícios da Lei Complementar Federal nº 1
deverão solicitar o tratamento diferenciado declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a 

A não apresentação dos documentos mencionados no subitem 10.2. configurará renúncia aos benefí

Após a fase de lances, caso seja configurado “empate ficto” quando houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta oferecida por uma empresa 

A Microempresas e a Empresas de Pequeno melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 
proposta de preço inferior ao preço do licitante melhor classificado e, se atendidas as exigências deste edital, passará a ser a 

O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do 
direito contido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

avendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no subitem 10.4, estas serão convocadas na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito, desde que que a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

ada não tenha apresentado proposta. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 43, §1º LC 123/200

A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.8, poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea “a”, implicará na preclusão do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 
convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

11. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS:  

A partir do horário previsto neste Edital terão início à sessão pública do pregão eletrônico, passando o Pregoeiro a 
aceitabilidade das propostas e logo em seguida a sua divulgação.  

O Pregoeiro analisará as propostas de preços eletronicamente encaminhadas, desclassificando aquelas que não 
estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório.  
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te nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 

mo, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: fretes, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.  

, o número do Registro do produto junto à 
Caso o certificado de registro do produto junto ao ministério da saúde esteja vencido, 

semestre do último ano do qüinqüênio de 
se em sua contagem dia, mês e ano de sua publicação (parágrafo 6 do artigo 12 da lei nº 6360, de 23 de 

A participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se dará conforme preceituado na Lei Complementar nº 

As Microempresas e Empresas de Pequeno que desejarem obter os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006, 
deverão solicitar o tratamento diferenciado declarando no Ato do Credenciamento e no momento da Habilitação comprovar a 

A não apresentação dos documentos mencionados no subitem 10.2. configurará renúncia aos benefícios da citada 

Após a fase de lances, caso seja configurado “empate ficto” quando houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à menor proposta oferecida por uma empresa não beneficiária 

A Microempresas e a Empresas de Pequeno melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar 
xigências deste edital, passará a ser a 

O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, decairá do 

avendo outras licitantes que se enquadram na condição prevista no subitem 10.4, estas serão convocadas na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito, desde que que a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (art. 43, §1º LC 123/2006). 

A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.8, poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando 

alínea “a”, implicará na preclusão do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

classificação, para contratação, ou revogar a 

A partir do horário previsto neste Edital terão início à sessão pública do pregão eletrônico, passando o Pregoeiro a 

O Pregoeiro analisará as propostas de preços eletronicamente encaminhadas, desclassificando aquelas que não 
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11.3. A decisão sobre classificação de 
em tempo real pelas empresas.  
 
11.4. Classificadas as propostas, iniciar
oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer 
ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado. 
 
11.5. A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu recebimento com seu respectivo 
horário de registro e valor.  
 
11.5.1. Os lances apresentados deverão referir
 
11.5.2. Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor 
deverá ser arredondado para menor. 
 
11.6. Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro v
ofertado.  
 
11.7. Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente 
registrado.  
 
11.8. Em caso de não haver lances prevalecerá o valor prescrito. 
 
11.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
11.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance 
registrado.  
 
11.11. O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes. 
 
11.12. Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo aleatório (randômico) de até 
30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de 
lances.  
 
11.13. O tempo aleatório será gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 minutos 
sendo, portanto desconhecido.  
 
11.14. Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório recomendam
valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá
tempo aleatório.  
 
11.15. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances, devendo os 
licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação. 
 
11.16. No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível 
aos licitantes, os lances continuarão s
 
11.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o pregão será suspenso e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o licitante 
responsável pelo acompanhamento. 
 
11.18. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a licitante que se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
11.19. Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro depois de encerrados, erros relativos a operações 
matemáticas.  
 
11.20. Casos não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor estimado 
contratação.  
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A decisão sobre classificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento 

Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas poderão 
igatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer 

ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado. 

A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu recebimento com seu respectivo 

Os lances apresentados deverão referir-se em cima do valor total por item de acordo com a unidade de 

Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor 
deverá ser arredondado para menor.  

Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro v

Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente 

Em caso de não haver lances prevalecerá o valor prescrito.  

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance 

O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.  

Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo aleatório (randômico) de até 
30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de 

O tempo aleatório será gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 minutos 

Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório recomendam
valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá

O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances, devendo os 
citantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação. 

No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível 
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados.  

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o pregão será suspenso e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o licitante 

amento.  

Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a licitante que se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro depois de encerrados, erros relativos a operações 

Casos não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor estimado 
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propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico para acompanhamento 

á a fase de lances, na qual os autores das propostas classificadas poderão 
igatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem restrições de quantidade de lances ou de qualquer 

ordem classificatória ou cronológica específica, mas sempre inferior ao seu último lance ofertado.  

A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu recebimento com seu respectivo 

se em cima do valor total por item de acordo com a unidade de medida;  

Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de duas casas decimais. Caso ocorra o valor 

Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao Pregoeiro verificar a aceitabilidade do valor 

Na hipótese de haver lances ou propostas iguais prevalecerão como de menor valor o lance que tiver sido primeiramente 

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.  

Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance 

Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo aleatório (randômico) de até 
30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de 

O tempo aleatório será gerado automaticamente pelo sistema eletrônico, podendo durar de 01 segundo a 30 minutos 

Em face da impossibilidade de determinação do tempo aleatório recomendam-se aos licitantes estabelecer o 
valor mínimo de lance, evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o 

O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances, devendo os 
citantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o resultado da licitação.  

No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível 
 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o pregão será suspenso e 
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes por meio do próprio sistema. Ficando o licitante 

Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a licitante que se 
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

Poderão ser corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro depois de encerrados, erros relativos a operações 

Casos não se realizem lances serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor e o valor estimado da 
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11.21. Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes, serão disponibilizado 
no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante. 
 
11.22. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no campo “
sistema www.bllcompras.org.br, bem como no site desta Prefeitura: 
licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de decair seus direitos. 

 
12. DO JULGAMENTO:  
 

12.1. O julgamento desta licitação será feito
e seus anexos.  
 
12.2. Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências do presente Edital, quando for omissa ou 
apresente irregularidades insanáveis, tais como: 
 

12.2.1. Valores iguais a zero; 
 
12.2.2. Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por 
extenso, de forma a suscitar dúbia interpretação. 

 
13. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO: 
 

13.1. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTE EM: 
 

13.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
13.1.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

 
13.1.3.  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 
13.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
13.1.5. Cópia do documento de Ide

 
13.2. DA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: 

 
13.2.1. Alvará de Localização e Funcionamento.
 

13.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECOCÔMICA
 

13.3.1. Certidão negativa de falência
houver determinação nesse sentido, em data não superior a 60 (noventa) dias da data designada para apresentação do 
documento, exceto se outro prazo const
 

13.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSISTE EM:
 

13.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
 
13.4.2. Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas admini
alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribui
 
13.4.3. Certidão Negativa de Débitos Fiscal com a Fazenda Estadual, emitida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
estado de fazenda do respectivo domicílio tributário;
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Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes, serão disponibilizado 
no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante. 

uaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no campo “
, bem como no site desta Prefeitura: www.dslourenco.es.gov.br

licitante alegar desconhecimento da informação, sob pena de decair seus direitos.  

O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR POR LOTE, observadas as demais condições deste edital 

Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências do presente Edital, quando for omissa ou 
apresente irregularidades insanáveis, tais como:  

ais a zero;  

Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por 
extenso, de forma a suscitar dúbia interpretação.  

. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO:  

.1. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA CONSISTE EM:  

Registro comercial, no caso de empresa individual;  

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
s comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

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; 

Cópia do documento de Identidade e CPF dos Representantes Legais da empresa; 

.2. DA COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO:  

Alvará de Localização e Funcionamento. 

.3. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECOCÔMICA-FINANCEIRA CONSISTE EM: 

egativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, se 
houver determinação nesse sentido, em data não superior a 60 (noventa) dias da data designada para apresentação do 
documento, exceto se outro prazo constar do referido documento;  

.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSISTE EM:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às Contribuições Sociais previstas nas 
alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a
título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros; 

Certidão Negativa de Débitos Fiscal com a Fazenda Estadual, emitida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
estado de fazenda do respectivo domicílio tributário; 
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Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes, serão disponibilizado 
no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o acompanhamento por parte do licitante.  

uaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no campo “DOCUMENTO” no 
ww.dslourenco.es.gov.br . Não podendo o 

, observadas as demais condições deste edital 

Serão desclassificadas as propostas de preços que não atendam às exigências do presente Edital, quando for omissa ou 

Erros e desvios nos preços, ou indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
s comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

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;  

ntidade e CPF dos Representantes Legais da empresa;  

FINANCEIRA CONSISTE EM:  

, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, se 
houver determinação nesse sentido, em data não superior a 60 (noventa) dias da data designada para apresentação do 

.4. A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA CONSISTE EM: 

Certidão Negativa de Débitos expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

strados, inclusive os créditos tributários relativos às Contribuições Sociais previstas nas 
alíneas “a”, “b”, e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições instituídas a 

Certidão Negativa de Débitos Fiscal com a Fazenda Estadual, emitida pela Agência Fazendária da Secretaria de 
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13.4.4. Certidão Negativa de Débitos referentes
ou Finanças do respectivo domicílio tributário;
 
13.4.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF/FGTS), 
emitida pela Caixa Econômica Federal;

 
13.4.6. Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, redação dada pela Lei nº 
12.440/2011. (obtida através do site: 

13.5.  DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉ

13.5.1. Alvará de Licença Sanitária
competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, atualizada, pertinente com o objeto licitado.

13.5.2. Prova de qualificação técnica e produtiva da Empresa necessária para o cumprimento do objetivo licitado, 
apresentação de um ou mais atestados compatíveis em características, quantidades e prazos, fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, com a identificação da empresa ou do órgão fornecedor.

13.6. COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS:
 

13.6.1. Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) menores de 18 anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, nos termos do supracitado art. 

 
13.6.2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 
8.666/93. 
 
13.6.2.1. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, se possuir alguma 
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, a supracitada 
declaração;  

 
13.6.3.  Declaração da própria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Modelo Anexo V); 

 
13.6.4. Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a
vencer o certame, dos objetos licitados para realizar a execução nos prazos e/ou condições previstas; 

 
13.6.5.  Declaração da licitante sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º 
do art. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014; 
NOTA: AS COMPROVAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 
APRESENTADAS EM UMA ÚNICA FOLHA, CONFORME MODELO SUGERIDO NO ANEXO I

 
13.7. DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, LICITANTE E TAMBÉM DE 
EVENTUAL MATRIZ OU FILIAL E DE SEUS SÓCIOS JUNTO AO:

 
13.7.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
 
13.7.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
 

13.8. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
competente, ou em publicação da imprensa oficial, ressalvada as hipóteses da apresentação de documentos expedidos pela 
internet desde que possibilite a averiguação completa pelo pregoeiro; 
 
13.9. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

 
13.9.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
 
13.9.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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Certidão Negativa de Débitos referentes aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda 
ou Finanças do respectivo domicílio tributário; 

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF/FGTS), 
ca Federal; 

Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, redação dada pela Lei nº 
12.440/2011. (obtida através do site: www.tst.jus.br). 

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

Licença Sanitária Estadual e/ou Municipal, de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão 
competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, atualizada, pertinente com o objeto licitado.

Prova de qualificação técnica e produtiva da Empresa necessária para o cumprimento do objetivo licitado, 
apresentação de um ou mais atestados compatíveis em características, quantidades e prazos, fornecidos por pessoas 

co ou privado, com a identificação da empresa ou do órgão fornecedor.

. COMPROVAÇÕES COMPLEMENTARES ESPECIAIS: 

Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) menores de 18 anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, nos termos do supracitado art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8.666/93; 

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, se possuir alguma 
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, a supracitada 

rópria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Modelo Anexo V); 

Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a
vencer o certame, dos objetos licitados para realizar a execução nos prazos e/ou condições previstas; 

Declaração da licitante sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º 
rt. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014; 

NOTA: AS COMPROVAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 13.6. A CRITÉRIO DO LICITANTE PODERÃO SEREM 
APRESENTADAS EM UMA ÚNICA FOLHA, CONFORME MODELO SUGERIDO NO ANEXO I

DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, LICITANTE E TAMBÉM DE 
EVENTUAL MATRIZ OU FILIAL E DE SEUS SÓCIOS JUNTO AO: 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – 
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
imprensa oficial, ressalvada as hipóteses da apresentação de documentos expedidos pela 

internet desde que possibilite a averiguação completa pelo pregoeiro;  

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:  

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
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aos tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda 

Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (CRF/FGTS), 

Certidão Negativa de Debito Trabalhista (CNDT), perante a Justiça do Trabalho, redação dada pela Lei nº 

Estadual e/ou Municipal, de titularidade da empresa licitante, expedido pelo órgão 
competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, atualizada, pertinente com o objeto licitado.  

Prova de qualificação técnica e produtiva da Empresa necessária para o cumprimento do objetivo licitado,   mediante 
apresentação de um ou mais atestados compatíveis em características, quantidades e prazos, fornecidos por pessoas 

co ou privado, com a identificação da empresa ou do órgão fornecedor.  

Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) menores de 18 anos, em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

7º, XXXIII, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei 8.666/93;  

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2º, da Lei 

No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, se possuir alguma 
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, a supracitada 

rópria Empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos 
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (Modelo Anexo V);  

Declaração da licitante, sob as penas do Art. 299 do código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a 
vencer o certame, dos objetos licitados para realizar a execução nos prazos e/ou condições previstas;  

Declaração da licitante sob as penas da lei, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º 
rt. 3º da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei complementar 147/2014, de 07.08.2014;  

.6. A CRITÉRIO DO LICITANTE PODERÃO SEREM 
APRESENTADAS EM UMA ÚNICA FOLHA, CONFORME MODELO SUGERIDO NO ANEXO IV. 

DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, LICITANTE E TAMBÉM DE 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 CEIS, no endereço eletrônico 

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório 
imprensa oficial, ressalvada as hipóteses da apresentação de documentos expedidos pela 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, e, 

Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;  

Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;  



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
13.9.3. Os atestados de capacidade técnica/responsabilidad
da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante; 

 
13.10. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 
necessário;  
 
13.11. Os documentos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor quanto a sua 
validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua data de emissão a data da sessão 
pública.  
 
13.12. Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a 
vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 
inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02
 
13.13. Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente 
inabilitada e prosseguirá a sessão;  

13.14. Nos documentos de habilitação deverá constar a numeração em
com o número 01 (um), da seguinte forma

 
14. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DA
 

14.1. A licitante vencedora deverá enviar a 
solicitação prescritas nesse Edital, em envelope fechado/lacrado, em original ou cópia autenticada, ao 
Compras/Licitações, sito Praça 10 de Agosto, nº 10
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento da sessão da licitação

14.2. Fica amparado para efeito da confirmação, se estiver dento do prazo referente ao item anterior, a data do envio pelo 
SEDEX antes de completado o terceiro dia ou do recebimento pelo servidor competente da Prefeitura Municipal de 
São Lourenço-ES 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
recurso, ou pela autoridade competente (Prefeito Municipal), após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
15.2. A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, o que ocorrerá logo após o julga
eventualmente interpostos e demais fatores que por ventura venham sobrepujar o interesse público.
 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

 
16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, a Administração poderá encaminhá
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
 
16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá se
vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente
aceito. 
 
16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de to
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demais condições. 
 

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licita
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da L
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Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ 
da matriz e/ou da (s) filial (ais) da licitante;  

se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

ntos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor quanto a sua 
validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua data de emissão a data da sessão 

declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a 
vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 
inclusive, estabelecer um prazo máximo de 02 (dois) dias úteis para a solução;  

Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente 
 

Nos documentos de habilitação deverá constar a numeração em algarismo cardinal crescente de página, começando 
com o número 01 (um), da seguinte forma: número de página/número total de páginas.

S PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO:  

A licitante vencedora deverá enviar a Proposta de Preços Atualizada e a Documentação para Habilitação
solicitação prescritas nesse Edital, em envelope fechado/lacrado, em original ou cópia autenticada, ao 

Praça 10 de Agosto, nº 10, Centro, CEP 29.590-000, Divino de São Lourenço
contados do encerramento da sessão da licitação. 

Fica amparado para efeito da confirmação, se estiver dento do prazo referente ao item anterior, a data do envio pelo 
antes de completado o terceiro dia ou do recebimento pelo servidor competente da Prefeitura Municipal de 

. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de 
recurso, ou pela autoridade competente (Prefeito Municipal), após a regular decisão dos recursos apresentados.

A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, o que ocorrerá logo após o julga
eventualmente interpostos e demais fatores que por ventura venham sobrepujar o interesse público.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 

tratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de 
Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá se
vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de to
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da L
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e técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ 

se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar 

ntos apresentados no envelope de habilitação sem disposição expressa do órgão expedidor quanto a sua 
validade, terão o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir de sua data de emissão a data da sessão 

declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a 
vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, 

Constatando, por meio de diligência, o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará a proponente 

algarismo cardinal crescente de página, começando 
: número de página/número total de páginas. 

Documentação para Habilitação conforme 
solicitação prescritas nesse Edital, em envelope fechado/lacrado, em original ou cópia autenticada, ao Setor de 

Divino de São Lourenço-ES., no prazo 

Fica amparado para efeito da confirmação, se estiver dento do prazo referente ao item anterior, a data do envio pelo 
antes de completado o terceiro dia ou do recebimento pelo servidor competente da Prefeitura Municipal de Divino de 

Pregoeiro, caso não haja interposição de 
recurso, ou pela autoridade competente (Prefeito Municipal), após a regular decisão dos recursos apresentados. 

A homologação do presente certame compete ao Prefeito Municipal, o que ocorrerá logo após o julgamento dos recursos 
eventualmente interpostos e demais fatores que por ventura venham sobrepujar o interesse público. 

Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
se nela fixado, sob pena de decair do 

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de 
pondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no 
Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

ntes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:
 

17.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de 
Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (
8.666/93. 
 
17.2. A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá encaminhá
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou m
úteis, a contar da data de seu recebimento.
 
17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário 
e aceita pela Administração. 
 
17.4. Como condição para a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas cond
Caso não seja comprovada a situação regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem de classificação,
para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas observando que o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabi
ao objeto e valor, sem prejuízo das sanções cabíveis.
 
17.5. Se a licitante vencedora recusar
outro motivo injustificado, serão examinadas as ofertas su
e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a mesma vencedora, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 

18. DO PREÇO: 
 

18.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis.
 

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.89
 

19. DO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO: 
 

19.1. A entrega será em até 30 (trinta
de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e ac
 
19.2. O RECEBIMENTO SERÁ:  

 
19.2.1. Em caráter provisório, após a entrega do objeto licitado, acompanhada da assinatura de servidor designado para 
esse fim, em canhoto de nota fiscal ou conhecimento de transporte. 
 
19.2.2. Definitivamente, após a conferência de todos os itens, avaliação da qualidade, e conforme especificações 
compatíveis ao anexo I do edital pelo responsável, sendo que o prazo para conferência e eventual troca do produto por 
parte da Secretaria solicitante,
Somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento; 

 
19.3. O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade ci
objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93; 
 
19.4. A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Licitação em que se 
verificarem vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos; 
 
19.5. O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
desacordo com as normas deste edital; 

 
20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
 

20.1. Em licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 7º § 2
 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de 
Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), conforme artigo 62 da Lei 

A Administração, ao invés de convocar o adjudicatário, poderá encaminhá-lo, o instrumento contratual, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento. 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário 

Como condição para a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas cond
Caso não seja comprovada a situação regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem de classificação,

lo nas condições de suas respectivas ofertas observando que o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabi
ao objeto e valor, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Se a licitante vencedora recusar-se a assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, ou por qualquer 
outro motivo injustificado, serão examinadas as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação 
e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a mesma vencedora, sem prejuízo da 

Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis. 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições 
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

. DO FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO:  

trinta) dias, contados do recebimento da requisição de compra, salvo se houver pedido formal 
de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Secretaria; 

Em caráter provisório, após a entrega do objeto licitado, acompanhada da assinatura de servidor designado para 
esse fim, em canhoto de nota fiscal ou conhecimento de transporte.  

Definitivamente, após a conferência de todos os itens, avaliação da qualidade, e conforme especificações 
compatíveis ao anexo I do edital pelo responsável, sendo que o prazo para conferência e eventual troca do produto por 
parte da Secretaria solicitante, será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, estipulado acima. 
Somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento; 

O recebimento não excluirá a Adjudicatária da responsabilidade civil, nem ético profissional, pelo perfeito fornecimento do 
objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93;  

A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Licitação em que se 
rem vícios ou incorreções resultantes dos materiais fornecidos;  

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES., rejeitará no todo ou em parte o fornecimento realizado em 
desacordo com as normas deste edital;  

 

itação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil. (Art. 7º § 2o do Decreto 7.892/2013). 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
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Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de 
Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), conforme artigo 62 da Lei 

lo, o instrumento contratual, mediante 
eio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 03 (três) dias 

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário 

Como condição para a celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação. 
Caso não seja comprovada a situação regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, 

lo nas condições de suas respectivas ofertas observando que o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade, quanto 

se a assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas neste Edital, ou por qualquer 
bsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação 

e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a mesma vencedora, sem prejuízo da 

As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições 

) dias, contados do recebimento da requisição de compra, salvo se houver pedido formal 
atado por esta Secretaria;  

Em caráter provisório, após a entrega do objeto licitado, acompanhada da assinatura de servidor designado para 

Definitivamente, após a conferência de todos os itens, avaliação da qualidade, e conforme especificações 
compatíveis ao anexo I do edital pelo responsável, sendo que o prazo para conferência e eventual troca do produto por 

será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento provisório, estipulado acima. 
Somente após o recebimento definitivo, a Nota Fiscal será atestada e encaminhada para pagamento;  

vil, nem ético profissional, pelo perfeito fornecimento do 

A Adjudicatária ficará obrigada a corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta Licitação em que se 

., rejeitará no todo ou em parte o fornecimento realizado em 

itação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
21.1. Notificar a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 
 
21.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáve
acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências. 
 
21.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pe
 
21.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos. 
 
21.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 
 
21.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse 
fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
21.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento ante
 
21.8. Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinente à aquisição. 
 
21.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários. 

 
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

22.1. Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura do contrato, ou outro documento 
equivalente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal; 
 
22.2. Executar o fornecimento dentro dos padrões 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 
 
22.3. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fo
cumprimento das obrigações previstas na ata de registro de preços;
 
22.4. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os 
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 
 
22.5. O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força 
maior, má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que e
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 
 
22.6. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 
 
22.7. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo
fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 
 
22.8. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos 
danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 
exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 
22.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto adjudicado
resultantes de acordo entre as partes; 
 
22.10. Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 
pelos mesmos nos casos que envolvam eventuais decisõ
responsabilidade.  
 
22.11. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta 
exclusiva da contratada.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o 
acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências. 

Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pe

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos. 

Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital.  

Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse 
fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  

Coordenar e fiscalizar a entrega dos produtos pertinente à aquisição.  

Prestar as informações e os esclarecimentos que fizerem necessários.  

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura do contrato, ou outro documento 
equivalente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal; 

Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela administração, de acordo com a especificação do Edital, 
se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida; 

se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do objeto licitado, assim como ao 
cumprimento das obrigações previstas na ata de registro de preços; 

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os 
isação de qualquer natureza;  

O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força 
maior, má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que e
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;  

Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados 
julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  

Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal 
á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA;  

Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos 
danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 

oridades competentes e às disposições legais vigentes;  

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes;  

Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 
pelos mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 

Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta 
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a licitante vencedora a assinar o contrato, ou outro documento equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis 
e comunicar demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;  

is à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o 
acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências.  

Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.  

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos produtos fornecidos.  

Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse 

Após a homologação da licitação, comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura do contrato, ou outro documento 
equivalente, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal;  

estabelecidos pela administração, de acordo com a especificação do Edital, 
se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida;  

rnecimento do objeto licitado, assim como ao 

Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os 

O atraso na entrega do objeto licitado no prazo estabelecido em edital, não poderá ser alegado como motivo de força 
maior, má execução ou inexecução da entrega, objeto do contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não 

Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros dados 

lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal 

Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos 
danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às 

A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
, devendo supressões acima desse limite ser 

Todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como 
es judiciais, eximindo o Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou 

Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto do Edital correrão por conta 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

22.12. Como condição para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação 
que comprova sua regularidade fiscal, conforme apresentado na fase de habilitação. 

 
23. DAS PENAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

23.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a licitante vencedora a multas, 
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, 
na forma seguinte:  

 
23.1.1. Quanto às obrigações de solução de quaisquer problemas com os equipamentos adquiridos e, quanto à aceitação 
de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação: 
 
a) atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento); 

 
b) a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando
total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso. 

 
23.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8
adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;  
 
23.3. Comete infração administrativa, punív
(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
 

23.3.1. Se recusar a assinar o contrato, entregar o objeto licitado injustificadamente ou se não apresentar situação regular 
no ato do pagamento dos produtos entregues, garantida prévia e ampla defesa, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta. 

 
23.3.2. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com o município pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
 
23.3.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto à
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 
o encerramento da fase de lances.
 
23.3.4. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampl
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 
Lei 8666/93.  
 

23.4. A aplicação da pena prevista realizar
ao licitante/adjudicatário, observando
 
23.5. As aplicações das sanções previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, p
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de 
 
23.6. A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta municipalidade, 
ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus 
na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 
 
23.7. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos even
seu ato punível venha causar à Administração; 
 
23.8. Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar sua decisão o
decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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ão para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação 
que comprova sua regularidade fiscal, conforme apresentado na fase de habilitação.  

. DAS PENAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

stificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a licitante vencedora a multas, 
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, 

to às obrigações de solução de quaisquer problemas com os equipamentos adquiridos e, quanto à aceitação 
de acréscimos e supressões no valor total da adjudicação:  

atraso até 02 (dois) dias, multa de 2% (dois por cento);  

a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando
total da obrigação a partir do 6º (sexto) dia de atraso.  

Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto 
adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por

Comete infração administrativa, punível com sanção de impedimento de licitar com o Município, pelo prazo certo de 5 
(cinco) anos, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

Se recusar a assinar o contrato, entregar o objeto licitado injustificadamente ou se não apresentar situação regular 
no ato do pagamento dos produtos entregues, garantida prévia e ampla defesa, quando convocado dentro do prazo de 

A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

e de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 
licitar e contratar com o município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;  

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto à
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 
o encerramento da fase de lances. 

Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 

A aplicação da pena prevista realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

As aplicações das sanções previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, p
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Divino de São Lourenço -MT.

A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
nto) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta municipalidade, 

á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita 
na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa; 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos even
seu ato punível venha causar à Administração;  

Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e 
decisão superior, dentro do mesmo prazo.  
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ão para pagamento, a licitante vencedora deverá obrigatoriamente apresentar novamente a documentação 

stificado das obrigações assumidas nos termos deste edital sujeita a licitante vencedora a multas, 
consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93 e alterações posteriores, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, 

to às obrigações de solução de quaisquer problemas com os equipamentos adquiridos e, quanto à aceitação 

a partir do 3º (terceiro) até o limite do 5º (quinto) dia, multa de 4% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução 

.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto 
adjudicado, a Administração poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à licitante vencedora multa de até 10% (dez por 

el com sanção de impedimento de licitar com o Município, pelo prazo certo de 5 
 

Se recusar a assinar o contrato, entregar o objeto licitado injustificadamente ou se não apresentar situação regular 
no ato do pagamento dos produtos entregues, garantida prévia e ampla defesa, quando convocado dentro do prazo de 

A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

e de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de 

se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, 
quanto ao enquadramento como ME/EPP ou conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após 

a defesa, a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da 

ue assegurará o contraditório e a ampla defesa 
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

As aplicações das sanções previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas 
MT. 

A multa, eventualmente imposta à adjudicatária, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de 
nto) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber desta municipalidade, 

á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após 
dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita 

na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;  

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que 

Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
la devidamente informada para a apreciação e 
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23.9. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para
 

23.9.1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou n

 
23.9.2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 
de execução do contrato;  

 
23.9.3. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não
competitivos;  

 
23.9.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

 
23.9.5. “prática obstrutiva”: destruir, falsificar,
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir material
multilateral promover inspeção. 

 
23.10. As sanções por infrações praticadas no decorrer da execução contratual estão previstas na minuta do contrato.

 
24. DO PAGAMENTO:  
 

242.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, 
total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que 
corresponderá ao valor do objeto licitado
 
24.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fo
Pregão a ser entregue no município de 
 
24.3. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
17/03/1964, em até 30 (trinta) dias a
da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos 
na Legislação Vigente ou o que venha a substituí
empresa contratada.  

 
24.4. A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a 
entrega do objeto contratado;  

 
24.5. A contratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, n
e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 
 
24.6. O Município de Divino de São Lourenço
ou Cooperativa, endereçada ao banco discriminado na nota fiscal; 
 
24.7. Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o s
prazo para pagamento constante no item 
 
24.8. As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da 
contratada;  
 
24.9. O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente 
àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos; 
 
24.10. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação 
obrigações para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior. 
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.9. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 

“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não

coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

“prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção.  

As sanções por infrações praticadas no decorrer da execução contratual estão previstas na minuta do contrato.

ornecimento do objeto desta licitação, o município de Divino de São Lourenço
total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que 

licitado entregue, após verificação;  

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fo
Pregão a ser entregue no município de Divino de São Lourenço-ES;  

O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado

da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos 
na Legislação Vigente ou o que venha a substituí-los, através de boleto ou transferência bancaria em conta jurídica da 

A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a 

ontratada deverá indicar no corpo da nota fiscal, nº. do contrato, mês de referência, descrição dos produtos, o número 
e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária; 

São Lourenço-ES efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco 
ou Cooperativa, endereçada ao banco discriminado na nota fiscal;  

Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o s
prazo para pagamento constante no item 24.3. fluirá a partir da respectiva regularização;  

As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da 

O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente 
àquelas relacionadas com a qualidade e garantia dos bens fornecidos;  

O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprobatórios de quitação das 
obrigações para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior.  
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Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

se as seguintes práticas: 

“prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
a execução do contrato;  

“prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou 

“prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-

coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

mente o exercício do direito de o organismo financeiro 

As sanções por infrações praticadas no decorrer da execução contratual estão previstas na minuta do contrato. 

Divino de São Lourenço-ES., pagará o valor 
total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Secretaria solicitante, que 

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste 

O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
objeto licitado, mediante apresentação 

da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura, devidamente acompanhada dos documentos estabelecidos 
los, através de boleto ou transferência bancaria em conta jurídica da 

A nota fiscal deverá conter atestados firmados pelo servidor encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a 

. do contrato, mês de referência, descrição dos produtos, o número 
e nome do banco, agência e número da conta, na qual deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;  

efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco 

Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o 
 

As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de responsabilidade da 

O pagamento efetuado não isentará a contratada de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente 

pela empresa dos comprobatórios de quitação das 
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24.11. Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666/93, poderá haver a 
repactuação, reajuste, revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos 
custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica desta PREFEITURA. 

 
24.12. As Notas Fiscais deverão constar o núm
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.593.310/0001
DE SÃO LOURENÇO-ES, CEP 29590
  
24.13. O Município de Divino de São 
requisitante dos produtos, o necessário 
 
24.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenç

 
25. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS: 
 

25.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou 
(licitacao@dslourenco.es.gov.br), protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica no site 
www.bllcompras.org.br.  
 
25.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica SOLICITANTE, responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação/esclarecimento ou recursos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação. 
 
25.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente. 
 
25.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e publicada nova data, caso haja nec
realização do certame.  
 
25.5. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos diretamente no 
“DOCUMENTOS”, no link correspondente a este Edital
 
25.6. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes por escrito, informações 
adicionais sobre a proposta comercial e as documentações apresentadas. 
 
25.7. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar na desclassificação do 
licitante.  
 
25.8. De todos os atos e decisões do Pregoeiro relacionado com o presente pregão cabem recurso, apresentados em campo 
próprio do sistema eletrônico, observados os termos constantes dos subitens seguintes. 
 
25.9. Ao final da sessão independente ou não de 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Essa manifest
âmbito do sistema eletrônico num prazo máximo de 15 (Quinze) minutos após o término, ultrapassado este prazo, fica 
caracterizado falta de manifestação, decaindo o direito de recurso, em caso de afir
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra
de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo
 
25.10. As alegações e memoriais dos recursos deverão relacionar
sob pena de não ser conhecido o recurso. 

 
25.11. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, as mensagens
manifestação de intenção de recorrer. 

 
25.12. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo de 15 (Quinze) minutos após o termino da sessão 
importará a decadência do direito de recurso. 
 
25.13. Os recursos interpostos e as respectivas contra
pelo Pregoeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data final da interposição.
 
25.14. As impugnações e pedidos de esc
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Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666/93, poderá haver a 
revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos 

custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica desta PREFEITURA. 

As Notas Fiscais deverão constar o número do processo e da modalidade da licitação, bem como 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 10.593.310/0001-10, PC MUNICIPAL, S/Nº, ANDAR SALA 01, CENTRO, DIVINO 

ES, CEP 29590-000 

O Município de Divino de São Lourenço-ES., só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor 
requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

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

. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:  

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, por escrito ou por e

), protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica no site 

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica SOLICITANTE, responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação/esclarecimento ou recursos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação. 

ação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 
julgado da decisão a ela pertinente.  

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e publicada nova data, caso haja nec

Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos diretamente no site www.bllcompras.org.br
”, no link correspondente a este Edital, bem como no site da Prefeitura: www.dslourenco.es.gov.br

. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes por escrito, informações 
adicionais sobre a proposta comercial e as documentações apresentadas.  

O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar na desclassificação do 

De todos os atos e decisões do Pregoeiro relacionado com o presente pregão cabem recurso, apresentados em campo 
rio do sistema eletrônico, observados os termos constantes dos subitens seguintes.  

Ao final da sessão independente ou não de DECLARAÇÃO DE VENCEDOR, qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, no 
âmbito do sistema eletrônico num prazo máximo de 15 (Quinze) minutos após o término, ultrapassado este prazo, fica 
caracterizado falta de manifestação, decaindo o direito de recurso, em caso de afirmativa, fica obrigado enviar os memoriais no 
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra
de dias, que começarão ao término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos memoriais. 

As alegações e memoriais dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante na sessão pública, 
sob pena de não ser conhecido o recurso.  

Só será acatado o recurso em memorial descritivo, as mensagens postadas no site só servirão para efeito de 
manifestação de intenção de recorrer.  

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo de 15 (Quinze) minutos após o termino da sessão 
importará a decadência do direito de recurso.  

Os recursos interpostos e as respectivas contra-razões serão deliberados pela Autoridade competente, após apreciação 
pelo Pregoeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data final da interposição.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
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Ocorrendo umas das hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei n. 8.666/93, poderá haver a 
revisão ou realinhamento, onde deverão ser precedidos de demonstração analítica do aumento dos 

custos, bem como análise Técnico Contábil do setor Financeiro e Jurídica da Assessoria Jurídica desta PREFEITURA.  

ero do processo e da modalidade da licitação, bem como em nome do PMDSL- 
10, PC MUNICIPAL, S/Nº, ANDAR SALA 01, CENTRO, DIVINO 

., só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor 
dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal. 

ão tributária prevista na legislação aplicável. 

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
impugnar o ato convocatório do pregão, por escrito ou por e-mail no endereço 

), protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, ou de forma eletrônica no site 

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica SOLICITANTE, responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a 
impugnação/esclarecimento ou recursos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da notificação.  

ação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em 

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório será definida e publicada nova data, caso haja necessidade, para a 

site www.bllcompras.org.br, no campo 
www.dslourenco.es.gov.br     

. O Pregoeiro poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar aos licitantes por escrito, informações 

O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá, a critério do pregoeiro, implicar na desclassificação do 

De todos os atos e decisões do Pregoeiro relacionado com o presente pregão cabem recurso, apresentados em campo 

, qualquer licitante poderá manifestar 
ação se fará com o registro da síntese de suas razões, no 

âmbito do sistema eletrônico num prazo máximo de 15 (Quinze) minutos após o término, ultrapassado este prazo, fica 
mativa, fica obrigado enviar os memoriais no 

prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número 
a dos memoriais.  

se com as razões indicadas pela licitante na sessão pública, 

postadas no site só servirão para efeito de 

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo de 15 (Quinze) minutos após o termino da sessão 

razões serão deliberados pela Autoridade competente, após apreciação 
pelo Pregoeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data final da interposição. 

larecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
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25.15. Ocorrendo a impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, 
a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
10.520/02 e legislação vigente. 
 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 

26.1. 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. 
 
26.2. O Pregoeiro quando possível dará continuidade no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
26.3. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o Pregão Eletrônico será 
suspenso, e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes através do próprio sistema. 
 
26.4. Nos casos em que as empresas se negarem a cumprir as exigências previstas no instrumento convocatório, estas 
estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
26.5. As decisões relativas a esta licitação será comunicada por meio do endereço eletrôni
poderão também ser solicitadas pelo e
 
26.6. Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste 
Edital e seus anexos, quer por omissão, quer por discordância. 
 
26.7. Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de 
 
26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital excluir
considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam 
aqui referidos em dia de funcionamento administrativo da 
 
26.9. 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 subseqüente, no mesmo horário e local, 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
26.10. Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas nes
apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não 
sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer por menor. 
 
26.11. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública.  
 
26.12. A autoridade competente poderá cancelar a licitação por fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá
mediante ato escrito e fundamentado. 
 

26.12.1. A anulação do procedimento licitatório induz a anulação do contrato.
 
26.12.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 
o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações. 

 
26.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não compromet
da contratação.  
 
26.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
26.15. Para efeito de comprovação do atendimento dos prazos fixados neste edital para documentos enviados pelos correios 
terão como base o da data da postagem. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Ocorrendo a impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, 
a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá 
itantes para a recepção dos lances.  

O Pregoeiro quando possível dará continuidade no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o Pregão Eletrônico será 
suspenso, e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes através do próprio sistema. 

que as empresas se negarem a cumprir as exigências previstas no instrumento convocatório, estas 
estarão sujeitas às sanções administrativas previstas neste Edital.  

As decisões relativas a esta licitação será comunicada por meio do endereço eletrôni
poderão também ser solicitadas pelo e-mail licitacao@dslourenco.es.gov.br . 

Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste 
Edital e seus anexos, quer por omissão, quer por discordância.  

Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de documentos e propostas. 

Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital excluir-se-á o dia do início e incluir
á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam 

aqui referidos em dia de funcionamento administrativo da PREFEITURA DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
tomaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

Os licitantes deverão examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e em seus Anexos, pois a simples 
apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não 
sendo aceitas quaisquer alegações de desconhecimento de qualquer por menor.  

É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

A autoridade competente poderá cancelar a licitação por fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado.  

A anulação do procedimento licitatório induz a anulação do contrato. 

Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações. 

As normas que disciplinam este pregão 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 

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

Para efeito de comprovação do atendimento dos prazos fixados neste edital para documentos enviados pelos correios 
terão como base o da data da postagem.  
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Ocorrendo a impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, 
aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 

No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá 

O Pregoeiro quando possível dará continuidade no certame, sem prejuízo dos atos realizados.  

Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos após aberta a sessão, o Pregão Eletrônico será 
suspenso, e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes através do próprio sistema.  

que as empresas se negarem a cumprir as exigências previstas no instrumento convocatório, estas 

As decisões relativas a esta licitação será comunicada por meio do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, e 

Não serão levados em consideração os documentos e propostas que não estiverem de acordo com as condições deste 

documentos e propostas.  

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e 
á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos 

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
tomaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, 

anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.  

te Edital e em seus Anexos, pois a simples 
apresentação das propostas subentende a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, não 

É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

A autoridade competente poderá cancelar a licitação por fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 
fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento das obrigações.  

As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
am o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

Para efeito de comprovação do atendimento dos prazos fixados neste edital para documentos enviados pelos correios 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

26.16. Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação dos primeiros colocado
dias úteis para o envio da documentação. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no 
www.bllcompras.org.br quanto a sua classificação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância e cumprimento do prazo. 
 
26.17. Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do 
licitante, em razão dos danos causados ao processo. 
 
26.18. Todos e quaisquer documentos que 
www.bllcompras.org.br no campo DOCUMENTOS tais como: adendos, esclarecimentos, impugnações,
instrumento convocatório, não podendo o licitante alegar desconhecimento, sob pena de
 
26.19. Aos casos omissos neste Edital aplicam
2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
 
26.20. O Edital está disponível, na íntegra, 
e/ou obtidos em dias úteis, no endereço e horário indicado no preambulo deste edital; no mesmo
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
 
26.20. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da 
Comarca de Guaçuí, Estado do espírito Santo
 

27. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS: 
 

27.1. ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
27.2. ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO
 
27.3. ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇ
 
27.4. ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇ
 
27.5. ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES,
FEDERAL; (Modelo para todas as empresas)
 
27.6. ANEXO VI: MINUTA DO CONTRATO

 

27.7. ANEXO VII – ANEXO ITENS DO PR
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Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação dos primeiros colocado
dias úteis para o envio da documentação. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no 

quanto a sua classificação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância e cumprimento do prazo.  

Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do 
licitante, em razão dos danos causados ao processo.  

Todos e quaisquer documentos que forem anexados nos autos do processo e postados no site da 
www.bllcompras.org.br no campo DOCUMENTOS tais como: adendos, esclarecimentos, impugnações,
instrumento convocatório, não podendo o licitante alegar desconhecimento, sob pena de preclusão de direito. 

Aos casos omissos neste Edital aplicam-se as disposições constantes, da Lei Federal n.º 
, e, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

O Edital está disponível, na íntegra, no endereço eletrônico www.dslourenco.es.gov.br
e/ou obtidos em dias úteis, no endereço e horário indicado no preambulo deste edital; no mesmo
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da 
çuí, Estado do espírito Santo, por mais privilegiado que outro seja. 

. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS: 

TERMO DE REFERÊNCIA;  

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO; 

MODELO DE DECLARAÇÕES (HABILITAÇÃO); 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PARA ME E EPP);  

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES, CONFORME ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO 
(Modelo para todas as empresas); 

CONTRATO; 

ANEXO ITENS DO PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L.

Divino de São Lourenço

GEFHERSON GLICÉRIO DA SILVA BATISTA 
Pregoeiro Oficil 

Dec. Nº 058/2019 
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Caso o licitante venha a ser classificado em razão da desclassificação dos primeiros colocados, o mesmo terá 03 (três) 
dias úteis para o envio da documentação. É de inteira responsabilidade do licitante o acompanhamento no site 

quanto a sua classificação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

Quaisquer cláusulas deste edital que não seja cumprido, caberá ao pregoeiro a decisão sobre a desclassificação do 

forem anexados nos autos do processo e postados no site da BLL: 
www.bllcompras.org.br no campo DOCUMENTOS tais como: adendos, esclarecimentos, impugnações, farão parte do 

preclusão de direito.  

se as disposições constantes, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 

www.dslourenco.es.gov.br,  e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos em dias úteis, no endereço e horário indicado no preambulo deste edital; no mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

Para dirimir as questões oriundas do presente Edital, não resolvidas na esfera administrativa, é competente o Foro da 

. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS:  

CONFORME ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO 

. 

 
Divino de São Lourenço-ES, 15  de Agosto de 2019.  

 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

1. OBJETO: 
 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto 
Ultrassom e Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar
Provenientes de  Emendas Parlamentar
105933100000/1180-12). atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde
conforme especificações e quantitativos estabelecidos 

 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. A presente licitação tem como finalidade fornecer 
de Saúde de Divino de São Lourenço-ES
com recursos das Emendas Parlamentares 
12). 
 
3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO:
 

3.1. O produto a ser adquirido, bem como a quantidades e valor estimado, constam no ANEXO VII 
PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L

 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
 

4.1. Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações exigidas neste Termo de 
Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente, Edital e seus anexos;
 
4.2. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE referente à 
forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.
 
4.3. No ato da entrega, a CONTRATADA, de posse da Nota de Empenho, deverá 
correspondente ao fornecimento do produto ao setor competente, a qual será atestada por servidor designado pela 
CONTRATANTE; 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

O presente Termo de Referência tem por objeto Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho 
Ultrassom e Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  

Parlamentares – propostas n° 10593310000/1170
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde 

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

A presente licitação tem como finalidade fornecer equipamentos médicos e outros, visando 
ES, nos atendimentos médicos realizados junto aos usuários da Rede Municipal de Saúde, 

Emendas Parlamentares – propostas n° 10593310000/1170-04, 27174.127000/1150

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO: 

ser adquirido, bem como a quantidades e valor estimado, constam no ANEXO VII 
EGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L. 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações exigidas neste Termo de 
Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente, Edital e seus anexos;

eção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE referente à 
forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas.

No ato da entrega, a CONTRATADA, de posse da Nota de Empenho, deverá 
correspondente ao fornecimento do produto ao setor competente, a qual será atestada por servidor designado pela 
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Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de 
a serem adquiridos através de RECURSOS  

10593310000/1170-04, 27174.127000/1150-01 e 
 de Divino de São Lourenço-ES, 

visando estruturar a Secretaria Municipal 
aos usuários da Rede Municipal de Saúde, 

04, 27174.127000/1150-01 e 105933100000/1180-

ser adquirido, bem como a quantidades e valor estimado, constam no ANEXO VII – ANEXO ITENS DO 

Fornecer o objeto licitado, estritamente, com as mesmas características das especificações exigidas neste Termo de 
Referência e qualidade dentro dos padrões mínimos exigidos pela legislação vigente, Edital e seus anexos; 

eção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE referente à 
forma de fornecimento do objeto licitado e ao cumprimento das demais obrigações assumidas. 

No ato da entrega, a CONTRATADA, de posse da Nota de Empenho, deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura 
correspondente ao fornecimento do produto ao setor competente, a qual será atestada por servidor designado pela 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

4.4. Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibil
licitado, nas condições pactuadas. 
 
4.5. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valore
expressos em algarismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: 
fretes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto. 
 
4.6. O aceite/aprovação do(s) objeto licitado(s) pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos, verificadas, pos
8.078/90; 
 
4.7. Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
 

5. DO LOCAL DE ENTREGA: 
 

5.1. Os produtos licitados no presente certame dever
localizado à Avenida pedro Batista de Aguiar
segunda à sexta-feira. 
 

6. DO PAGAMENTO:  
 
6.1. Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
ES, pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela 
Secretaria solicitante, que corresponderá ao valor do objeto licitado entregue, após verificação; 
 
6.2. No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, comerciais (inclusive frete), mate
Pregão, no município de Divino de São Lourenço
 
6.3. O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
17/03/1964, em até 30 (trinta) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação 
da Nota Fiscal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura
  
6.4. A PREFEITURA efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco ou Cooperativa, endereçada 
ao banco discriminado na nota fiscal; 
 
6.5. Constando qualquer incorreção na nota 
para pagamento constante no item 7.3. fluirá a partir da respectiva regularização; 
 
6.6. O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprob
obrigações para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior;
 
6.7.  As Notas Fiscais deverão ser em
processo e da modalidade da licitação, bem como a Sec
 
6.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 

7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 

7.1. O futuro contrato terá validade de 12 (doze) meses
 

8. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
 

8.1. O critério de avaliação das propostas será o de menor preço por item/lote em conformidade com a especificação 
solicitada pelo contratante. 
 

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO:
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Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibil

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valore

ismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: 
fretes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto. 

) objeto licitado(s) pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 

Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

presente certame deverão ser entregues no almoxarifado da Secretaria 
Avenida pedro Batista de Aguiar, nº 46 – bairro Santa Cruz, das 08:00 às 11:00 hrs e das 13:00 às 16

Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
, pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela 

olicitante, que corresponderá ao valor do objeto licitado entregue, após verificação; 

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
trabalhistas, comerciais (inclusive frete), materiais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste 

Divino de São Lourenço-ES;  

O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação 

cal, atestada pelo servidor responsável da Prefeitura. 

A PREFEITURA efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco ou Cooperativa, endereçada 
ao banco discriminado na nota fiscal;  

Constando qualquer incorreção na nota fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo 
para pagamento constante no item 7.3. fluirá a partir da respectiva regularização;  

O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprob
obrigações para com o INSS e FGTS, referente ao mês anterior; 

As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do 
processo e da modalidade da licitação, bem como a Secretaria solicitante; 

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

 

de 12 (doze) meses, a partir de sua publicação na Imprensa Oficial.

. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

O critério de avaliação das propostas será o de menor preço por item/lote em conformidade com a especificação 

. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO OBJETO: 
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Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que impossibilite o fornecimento do objeto 

Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão 
inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores 

ismo e por extenso, será considerado este último, e estar inclusa, toda e qualquer despesas, tais como: 
fretes, encargos sociais e trabalhistas, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento do objeto.  

) objeto licitado(s) pela(s) Secretaria(s) solicitante(s) não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas no 

se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 

Manter durante a execução deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde 
0 às 11:00 hrs e das 13:00 às 16:00 hrs, de 

Pelo fiel e perfeito fornecimento do objeto desta licitação, a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-
, pagará o valor total, em Reais (R$), à Contratada, mediante a entrega da Nota Fiscal, devidamente atestada pela 

olicitante, que corresponderá ao valor do objeto licitado entregue, após verificação;  

No preço a ser pago deverão estar inclusas todas as despesas inerentes a: salários, encargos sociais, tributários, 
riais, enfim todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto deste 

O pagamento será realizado conforme contrato, devendo ainda atender aos termos do art. 60 da Lei federal n.º 4.320, de 
) dias após entrega e atesto de recebimento definitivo do objeto licitado, mediante apresentação 

A PREFEITURA efetuará o pagamento por meio de ordem bancária, tomada junto ao Banco ou Cooperativa, endereçada 

fiscal, bem como, outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo 

O pagamento a ser efetuado ficará condicionado à apresentação pela empresa dos comprobatórios de quitação das 

. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do 

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

, a partir de sua publicação na Imprensa Oficial. 

O critério de avaliação das propostas será o de menor preço por item/lote em conformidade com a especificação 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

9.1. A presente aquisição fundamenta
edital do Pregão Eletrônico em epigrafe e seus anexos, bem como à proposta do Fornecedor.
 
 
 
 
 

 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ___/2019-FMS

PROCESSO Nº.XXX/2019. 

 

O Município de Divino de São Lourenço
Agosto, n.º 10, Centro, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 
Rua Maria Gomes de Aguiar, nº  10 –
.representado por seu Gestor, Srº  Osvaldo 

725.531-SSP-ES e inscrito no CPF nº 772.904.887
Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES, CEP
registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados
acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo
previstas no edital e seus anexos, com fundamento na Lei 8.666/93, Lei Federal n.º 
regulamenta a modalidade do PregãoLei Complementar n.º 123/2006, Decreto 
demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:
 

1. DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem por objeto o 
Ultrassom e Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  

Provenientes de  Emendas Parlamentares 

105933100000/1180-12). atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos

 

2. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 Centro – Fone (0**28) 3551-1177– CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço
Home Page: www.dslourenco.es.gov.br        

e aquisição fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula
em epigrafe e seus anexos, bem como à proposta do Fornecedor.

 
Secretaria Municipal de Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: MINUTA 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 
 

FMS. 

Divino de São Lourenço-Estado do Espirito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
crita no CNPJ/MF. sob nº 27.174.127/0001-83, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à 

– Centro – Divino de São Lourenço – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001
Osvaldo Neves Figueiredo, brasileiro, funcionário publico, portador da Carteira de Identidade nº 

ES e inscrito no CPF nº 772.904.887-63, residente e domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro 
ES, CEP: 29.590-000, doravante denominada simplesmente Órgão Gerenciador, Resolve 

registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados
acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições 

com fundamento na Lei 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002
Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal   nº  050 de 03 de janeiro de 2017 

demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual 

Ultrassom e Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  

Provenientes de  Emendas Parlamentares – propostas n° 10593310000/1170

imento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 
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se nas Leis n.º 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993 e vincula-se ao 
em epigrafe e seus anexos, bem como à proposta do Fornecedor. 

pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 10 de 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à 

ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001-10, 
, brasileiro, funcionário publico, portador da Carteira de Identidade nº 

63, residente e domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro 
, doravante denominada simplesmente Órgão Gerenciador, Resolve 

registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados, de 
relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições 

10.520, de 17 de julho de 2002, que 
Municipal   nº  050 de 03 de janeiro de 2017 e 

demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de 

Ultrassom e Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  

propostas n° 10593310000/1170-04, 27174.127000/1150-01 e 

imento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço-ES, 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

2.1. Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº __/2019 e todos seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando
Fornecedor Registrado, independentemente de transcrição.

3. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO:

3.1. Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados 
nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classifica, são os indicados n

LOTE 01 XXXXXXX 
Item Especificação 

  

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX.
Endereço: Av.XXXXXXXXXXX nº XXXX, Bairro: XX
Telefone: (XX) XXXX-XXXX, Celular: (XX) XXXX
Representante Legal: XXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXX

4. VALIDADE DA ATA: 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 
ser prorrogada. 

 

5. DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento dos produtos registrados através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a elaboração de Solicitação e 
emissão de Nota de Empenho, deverá conter: 

5.1.1. Número da ata; 

5.1.2. Quantidade do produto;

5.1.3. Descrição do produto requisitado;

5.1.4. Local e hora de entrega;

5.1.5. Do recebimento; 

5.1.6. Dotação orçamentária onerada;

5.1.7. Valor; 

5.1.8. Condições de pagamento;

5.1.9. Penalidades. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO: 

6.1. O órgão gerenciador realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo o órgão gerenciador promov
(s) fornecedor (es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar
gerenciador convocará o (s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores prati

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 
e todos seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando

entemente de transcrição. 

DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO: 

Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados 
nessa Ata estão em conformidade com a proposta melhor classifica, são os indicados na tabela abaixo:

Marca Un  Qtd 
  

Valor Total R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXX. 
Endereço: Av.XXXXXXXXXXX nº XXXX, Bairro: XXXXXXXXXXXX, Cidade:XXXXXXXXXX

XXXX, Celular: (XX) XXXX-XXX, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Representante Legal: XXXXXXXXXXXX, RG: XXXXXXX-X–SSP/XX, CPF:XXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo 

DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 

O fornecimento dos produtos registrados através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a elaboração de Solicitação e 
emissão de Nota de Empenho, deverá conter:  

Quantidade do produto; 

Descrição do produto requisitado; 

rega; 

Dotação orçamentária onerada; 

Condições de pagamento; 

O órgão gerenciador realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 
verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo o órgão gerenciador promov

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 
gerenciador convocará o (s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores prati

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade. 
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Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de 
e todos seus Anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do 

Os lotes, as especificações, unidades, as quantidades, marcas, fornecedor por lote, e os preços registrados 
a tabela abaixo: 

V. Unit.  V. Total  
   

Valor Total R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Cidade:XXXXXXXXXX-XX. 
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

meses, contados a partir da sua assinatura, não podendo 

O fornecimento dos produtos registrados através da Secretaria Municipal de Saúde, mediante a elaboração de Solicitação e 

O órgão gerenciador realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 
mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo o órgão gerenciador promover as negociações junto ao 

se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão 
gerenciador convocará o (s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

6.5. Quando o preço de mercado tornar
compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contrataç

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne
o órgão gerenciador e órgão(s) participant

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, e 5.7.4, será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS: 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram
seus anexos que é parte integrante desta Ata.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, depois de

partes. 

 
Divino de São Lourenço

Eleardo Aparicio Costa Brasil 
Prefeito Municipal 
 

Osvaldo Neves de Figueredo 
Secretário Municipal de Saúde 
Rep. Legal do Órgão Gerenciador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não pu
compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 
preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

descumprir as condições da ata de registro de preços; 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 

itar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando 
o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, e 5.7.4, será formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

por razão de interesse público; ou 

a pedido do fornecedor.  

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram

ntegrante desta Ata. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 
. 65 da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 

Divino de São Lourenço-ES., XX de XXXXX de 2019. 
 
 
 

 
 
 
 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXX . 
Nome Completo XXXXXXXXXXXXXXXXX.
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se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de 

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

itar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando 

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, e 5.7.4, será formalizado por 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força 

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações 
da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital e 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas 

 

Empresa: XXXXXXXXXXXXXXX .  
Nome Completo XXXXXXXXXXXXXXXXX. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE
ANEXO 

 
Licitante Razão Social: 
Telefone fixo: 
Endereço Completo Rua, Nº, Bairro, Município, Estado, Cep:
Conta Corrente nº: 

 
Licitação Modalidade: Pregão Eletrônico
 
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Lote n.º 01 - XXXXXXXXXXXXX 
Item (N.º) Descrição do item  

  
Valor Total do Lote (em algarismo e por extenso). 

 
Após a elaboração da proposta de preços para o lote nº 01, em outra folha de papel inicia
proposta para o lote nº 02, e assim sucessivamente. Portanto, para cada lote ofertado deverá ser apresentado 
uma proposta, individualizada, em hipó
 

Lote n.º 02 - XXXXXXXXXXXXX 
Item (N.º) Descrição do item  

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Rep. Legal do Fornecedor Registrado 

 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
ANEXO III: MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL. 

CNPJ N.º:
Celular: Endereço eletrônico e

Endereço Completo Rua, Nº, Bairro, Município, Estado, Cep: 
Agência: Banco:

Eletrônico N.º: 01/2019-FMS. Tipo: Menor Preço Por Lote. 

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Marca Unidade    Quantidade  Valor unitário 
(em algarismo)

    
Valor Total do Lote (em algarismo e por extenso).  

Após a elaboração da proposta de preços para o lote nº 01, em outra folha de papel inicia
proposta para o lote nº 02, e assim sucessivamente. Portanto, para cada lote ofertado deverá ser apresentado 
uma proposta, individualizada, em hipótese nenhuma, apresente mais de 01 (um) lote na mesma folha de papel. 

Marca Unidade    Quantidade  Valor unitário 
(em algarismo)
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Rep. Legal do Fornecedor Registrado  

 

 

CNPJ N.º: 
Endereço eletrônico e-mail: 

Banco: 

. Tipo: Menor Preço Por Lote.  

Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Valor unitário  
(em algarismo) 

Valor total (em 
algarismo) 

 

Após a elaboração da proposta de preços para o lote nº 01, em outra folha de papel inicia-se a elaboração da 
proposta para o lote nº 02, e assim sucessivamente. Portanto, para cada lote ofertado deverá ser apresentado 

tese nenhuma, apresente mais de 01 (um) lote na mesma folha de papel.  

Valor unitário  
(em algarismo) 

Valor total (em 
algarismo) 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

Valor Total do Lote (em algarismo e por extenso). 
 
Observações: Após a elaboração de todas as propostas lote a lote, deverá inseri
envelope, o qual será denominado envelope n.º01 proposta de preços para os seguintes lotes (enumerar 
lotes em que apresentou proposta, exemplo lote 01, 02, 03)
 
1. Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou 
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura po
 
2. Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega dos produtos, assim como concordamos com a sua 
alteração, exclusão ou inclusão de outros locais dentro do perímetro urbano de 
fixado na Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente.
 
3. O prazo de validade da(s) proposta(s) é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.
 
4. O prazo para entrega do produto licitado será em conformidade com o pr

 

Local/data...........................................................................................................
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

 
PAPEL TIMBRADO 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO  LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-FMS

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM.

 

 (Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, sediada à 
_____________________________________________, CEP.: __________ Município __________________ por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)________
n.º _________________ e do CPF n.º __________________, abaixo assinado, 
QUE: 

a) que nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 2002, cumpri plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no referido Edital e seus anexos. 

b) não está Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e sua
55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometendo
impeditivo da habilitação e qualificação exigidas neste edital. 

c) Não possui em seu quadro de pessoal empr
insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Valor Total do Lote (em algarismo e por extenso).  

Observações: Após a elaboração de todas as propostas lote a lote, deverá inseri-
envelope, o qual será denominado envelope n.º01 proposta de preços para os seguintes lotes (enumerar 
lotes em que apresentou proposta, exemplo lote 01, 02, 03) 

Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou 
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente que porventura possam recair sobre o fornecimento.

Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega dos produtos, assim como concordamos com a sua 
alteração, exclusão ou inclusão de outros locais dentro do perímetro urbano de Divino de São Lourenço 
fixado na Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente. 

O prazo de validade da(s) proposta(s) é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.

O prazo para entrega do produto licitado será em conformidade com o previsto no edital e seus anexos.

Local/data........................................................................................................... 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
ANEXO IV 

DIVINO DE SÃO  LOURENÇO-ES 

FMS. 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM. 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, sediada à 
_____________________________________________, CEP.: __________ Município __________________ por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
n.º _________________ e do CPF n.º __________________, abaixo assinado, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI 

que nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 2002, cumpri plenamente os requisitos de habilitação 
estabelecidos no referido Edital e seus anexos.  

não está Impedida de licitar, de acordo com o art. 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações. Nos termos do art. 
55, inc. XIII da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, comprometendo-se a informar a ocorrência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação e qualificação exigidas neste edital.  

Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 
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-las todas em um único 
envelope, o qual será denominado envelope n.º01 proposta de preços para os seguintes lotes (enumerar os 

Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos básicos diretos, bem como quaisquer outros custos ou 
ssam recair sobre o fornecimento. 

Declaramos que temos amplo conhecimento do local de entrega dos produtos, assim como concordamos com a sua 
Divino de São Lourenço -MT., consoante 

O prazo de validade da(s) proposta(s) é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua apresentação. 

evisto no edital e seus anexos. 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º __________, sediada à 
_____________________________________________, CEP.: __________ Município __________________ por 

__________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI 

que nos termos do Inciso VII do artigo 4º da Lei n.º 10.520, de 2002, cumpri plenamente os requisitos de habilitação 

s alterações. Nos termos do art. 
se a informar a ocorrência de fato superveniente 

egado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal. 

d) não possuir em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93). 

f) caso venha a vencer o certame, terá a disponibilidade de ofertar o objeto 
prazos e/ou condições previstas, sob as penas do Art. 299 do código Penal. 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, caso possua alguma 
restrição na documentação referente à regularidade fiscal e trabalhista, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 
supracitada declaração. 

 

Por ser verdade assino o presente.

 

________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal da empresa 

(nome completo e função na empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO  LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-FMS.

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE

DECLARAÇÃO

 

(nome/razão social)..........................................................................................................
n°...................................................................., por intermédio de seu representa

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal.  

uir em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 
administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art 9º da Lei 8666/93).  

caso venha a vencer o certame, terá a disponibilidade de ofertar o objeto licitado para a realização/execução nos 
prazos e/ou condições previstas, sob as penas do Art. 299 do código Penal.  

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, caso possua alguma 
nte à regularidade fiscal e trabalhista, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

Por ser verdade assino o presente. 

__________________, _______ de ___________________ de 2018.

 
________________________________________________________

Assinatura do Representante Legal da empresa com firma reconhecida
(nome completo e função na empresa RG E CPF CNPJ da empresa

 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
 

ANEXO V 

DIVINO DE SÃO  LOURENÇO-ES 

FMS. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO EM CONFORME COM A LEI 123/2006 

(nome/razão social)..........................................................................................................
n°...................................................................., por intermédio de seu representa
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uir em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, 

licitado para a realização/execução nos 

Obs.: No caso de microempresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, caso possua alguma 
nte à regularidade fiscal e trabalhista, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 

__________________, _______ de ___________________ de 2018. 

________________________________________________________ 
com firma reconhecida  

RG E CPF CNPJ da empresa. 

(nome/razão social)................................................................................................................... inscrita no CNPJ 
n°...................................................................., por intermédio de seu representante legal, o(a) 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

Sr(a)..................................................., portador(a) do RG nº...............................................
nº--------------DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão n.º 
sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06 e alterações, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e 
no que couber.  

 

Por ser verdade assino o presente.

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2019

________________________________________
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

_______________________________________________
Assinatura do Contador da Empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE

DECLARAÇÃO

 
 
 

Declara que, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXII

participantes).  

 

Por ser verdade assino o presente.

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2019

 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Sr(a)..................................................., portador(a) do RG nº........................................................ e inscrito(a) no CPF sob 
DECLARA, para fins do disposto no Edital de Pregão n.º 001/2019-FMS., sob pena de aplicação das 

sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

23/06 e alterações, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e 

Por ser verdade assino o presente. 

a, ___ de ______________ de 2019. 

 
 

________________________________________ 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo RG, CPF, e CNPJ) 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Contador da Empresa com firma reconhecida  

(nome completo e carimbo CRC) 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE 
 
 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO CONFORME ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 

Declara que, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal. 

Por ser verdade assino o presente. 

a, ___ de ______________ de 2019. 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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......... e inscrito(a) no CPF sob 
., sob pena de aplicação das 

sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da 
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 

23/06 e alterações, e tendo interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e 

CONFORME ARTIGO 7º CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Declara que, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre bem como menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

I, do artigo 7° da Constituição Federal. (Exigências para todos 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 

Observações: Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 

 

O Município de Divino de São Lourenço
Agosto, n.º 10, Centro, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 
Rua Maria Gomes de Aguiar, nº  10 –
.representado por seu Gestor, Srº  Osvaldo Neves Figueiredo

725.531-SSP-ES e inscrito no CPF nº 772.904.887
Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES, CEP: 29.590
registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados
acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as 
previstas no edital e seus anexos, com fundamento na Lei 8.666/93, Lei Federal n.º 
regulamenta a modalidade do PregãoLei Complementar n.º 123/2006, Decreto 
demais legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO
 
1.1. Edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNI

 
1.2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019.

 
1.3. Proposta de Preço readequada da CONTRATADA;

 
1.4. Os documentos referidos acima são considerados suficientes para, em complemento a este instrumento contratual, definir a 

sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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Apresentar esta declaração no interior do envelope nº 02 – documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
 

CONTRATO Nº XX, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ESTADO DO
EMPRESA XXX, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.
 
 

Divino de São Lourenço-Estado do Espirito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede à 
, inscrita no CNPJ/MF. sob nº 27.174.127/0001-83, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à 

– Centro – Divino de São Lourenço – ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001
Osvaldo Neves Figueiredo, brasileiro, funcionário publico, por

ES e inscrito no CPF nº 772.904.887-63, residente e domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro 
ES, CEP: 29.590-000, doravante denominada simplesmente Órgão 

registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados
acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as 

com fundamento na Lei 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002
Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Municipal   nº  050 de 03 de janeiro de 2017 

legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

Edital e anexos do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2019

REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019.     

Proposta de Preço readequada da CONTRATADA; 

Os documentos referidos acima são considerados suficientes para, em complemento a este instrumento contratual, definir a 
sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro do mais alto padrão da técnica atual.

DO OBJETO 
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CONTRATO Nº XX, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A 

EMPRESA XXX, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA. 

pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça 10 de 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à 

ES, inscrito no CNPJ sob o nº 10.593.310/0001-10, 
, brasileiro, funcionário publico, portador da Carteira de Identidade nº 

63, residente e domiciliado na Avenida Pedro Batista de Aguiar, s/nº, Bairro 
, doravante denominada simplesmente Órgão Gerenciador, Resolve 

registrar os preços das empresas abaixo relacionadas, doravante denominadas simplesmente Fornecedores Registrados, de 
acordo com a classificação por elas alcançadas nos lotes abaixo relacionados, tendo em vista que, atenderam todas as condições 

10.520, de 17 de julho de 2002, que 
Municipal   nº  050 de 03 de janeiro de 2017 e 

legislações correlatadas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

CO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2019; 

Os documentos referidos acima são considerados suficientes para, em complemento a este instrumento contratual, definir a 
do mais alto padrão da técnica atual. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

2.1. O presente contrato tem por objeto a
Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adqu
Emendas Parlamentares – propostas n° 10593310000/1170
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO
 
3.1. O regime de execução é diferido e o fornecimento do objeto se dará mediante solicitação realizada pelos órgãos municipais, 
por meio de ordem de fornecimento, devendo constar informações que identifique o solicitante
 
3.2. Na execução do objeto deverão ainda serem observadas as condições estabelecidas no termo de referência, edital e seus 
anexos; 
 
3.3. O fornecimento/execução do objeto licitado terá início após a assinatura deste, expedição de nota de empenho e a emissão da 
ordem de fornecimento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS
 
4.1. O objeto licitado deverá ser fornecido conforme as especificações
documentos da CLÁUSULA PRIMEIRA.
     
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 
5.1. Constituem obrigações da Contratada, a
 
5.2. Cumprir o objeto da contratação, entregando os produtos especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas 
na cláusula quarta.  
 
5.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar
decorrentes de infrações a que houver dado causa. 
 
5.4. Assumir, com exclusividade, todos os tributos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e 
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactu
e descarga, configuração, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 
CONTRATANTE.  
 
5.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fize
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação. 
 
5.6. Responder perante a CONTRATANTE
omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução. 
 
5.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de om
redundem em aumento de despesas para o 
 
5.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados 
por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contrataçã
 
5.9. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 
 
5.10. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
 
5.11. Comunicar a Prefeitura Municipal qualquer alteração às condições em que se encontrava no momento da contrata
serviços, como endereço, telefone, conta bancária, responsável pela empresa, etc.
 
5.12. A CONTRATADA se obriga a permitir que a auditoria interna da 
os documentos fiscais e contábeis que digam r

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 Centro – Fone (0**28) 3551-1177– CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço
Home Page: www.dslourenco.es.gov.br        

O presente contrato tem por objeto a Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de Ultrassom e 
Equipamento e Material Permanente de uso Hospitalar, a serem adquiridos através de RECURSOS  Provenientes de  

propostas n° 10593310000/1170-04, 27174.127000/1150
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 

O regime de execução é diferido e o fornecimento do objeto se dará mediante solicitação realizada pelos órgãos municipais, 
io de ordem de fornecimento, devendo constar informações que identifique o solicitante

Na execução do objeto deverão ainda serem observadas as condições estabelecidas no termo de referência, edital e seus 

objeto licitado terá início após a assinatura deste, expedição de nota de empenho e a emissão da 

DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS 

O objeto licitado deverá ser fornecido conforme as especificações e quantidades licitadas e contratadas, constantes nos 
documentos da CLÁUSULA PRIMEIRA.  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato:  

ntratação, entregando os produtos especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas 

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar
tes de infrações a que houver dado causa.  

Assumir, com exclusividade, todos os tributos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e 
quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto ao transporte, carga 
e descarga, configuração, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.  

CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua 
omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução. 

se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 
redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE.  

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados 
e seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contrataçã

Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do 

se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação 

Comunicar a Prefeitura Municipal qualquer alteração às condições em que se encontrava no momento da contrata
serviços, como endereço, telefone, conta bancária, responsável pela empresa, etc.  

se obriga a permitir que a auditoria interna da CONTRATANTE por ela indicada, tenham acesso a todos 
os documentos fiscais e contábeis que digam respeito aos Produtos fornecidos à CONTRATANTE
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Registro de preços para futura e eventual aquisição de Aparelho de Ultrassom e 
iridos através de RECURSOS  Provenientes de  

04, 27174.127000/1150-01 e 105933100000/1180-12). 
atendimento aos usuários da Rede Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço-ES, conforme especificações e 

O regime de execução é diferido e o fornecimento do objeto se dará mediante solicitação realizada pelos órgãos municipais, 
io de ordem de fornecimento, devendo constar informações que identifique o solicitante; 

Na execução do objeto deverão ainda serem observadas as condições estabelecidas no termo de referência, edital e seus 

objeto licitado terá início após a assinatura deste, expedição de nota de empenho e a emissão da 

e quantidades licitadas e contratadas, constantes nos 

ntratação, entregando os produtos especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas 

Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos 

Assumir, com exclusividade, todos os tributos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e 
ado, inclusive quanto ao transporte, carga 

e descarga, configuração, despesas com pessoal e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo 

rem, no objeto deste instrumento de até 

e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua 
omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução.  

issões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que 

se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados 
e seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obrigar por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.  

Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a 
cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do CONTRATANTE.  

se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação 

Comunicar a Prefeitura Municipal qualquer alteração às condições em que se encontrava no momento da contratação dos 

por ela indicada, tenham acesso a todos 
CONTRATANTE. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
5.13. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos itens, responsabilizando
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida. 
 
5.14. Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;
 
5.15. Realizar as entregas dos produtos no endereço fornecido pela Secretaria;
 
5.16. Os produtos que se encontrarem em desconformidade com as condições exigidas, deverão ser substituídos num prazo de 
até 05 (cinco) dias a partir da data da solicitação da substituição dos mesmos.
 
5.17. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo M
como, oferecer condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seu (s) 
aditivo (s), propiciando o acesso à toda documentação pertinente (s)
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
 
5.18. A contratada se responsabilizará pela substituição dos produtos entregues
ou que se encontrarem em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos, isentando este Município de 
quaisquer ônus financeiros adicionais; 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
 
6.2. A solicitação dos produtos será feita pela 
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente e de forma parcelada;
 
6.3. O objeto licitado deverá ser entregue de acordo com as regras específicas fixadas no presente edital e seus anexos na Ordem 
de Fornecimento ou instrumento equivalente
 
6.4. Forma de entrega do objeto: os produtos, deverão ser entregues pela
recebimento do Pedido de Empenho, de acordo com as quantidades estipuladas nos 
  
6.5. O prazo previsto no subitem 6.4 poderá ser prorrogado/alterado
Administração. 
 
6.6. Local de entrega: A Contratada entregará o
Pedro Batista de Aguiar, nº 46 – bairro Santa Cruz, das 08
 
6.7. Os produtos licitados serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da qualidade, quantidade, validade, 
conformidade com a especificação solicitada e preço;
 
6.8. A aceitação definitiva dar-se-á em até 48 (quarenta e oito) horas, quando a No
devidamente credenciado para este fim e liberado o canhoto de recebimento;
 
6.9. O aceite/aprovação do (s) produto (s) pela (s) Secretaria (s) solicitante (s) não exclui a responsabilidade civil do 
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas 
no Anexo Itens do Pregão, verificadas, posteriormente, garantindo
da Lei n.º 8.078/90; 
 
6.10. Não será admitida a entrega dos materiais pela Contratada sem que esta esteja de posse da Ordem de Fornecimento ou 
instrumento equivalente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO
 
7.1. O prazo de garantia do (s) equipamento
defeitos de fabricação e/ou montagem, sendo de inteira responsabilidade da Contratada todos os serviços, deslocamentos, 
regulagens, calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças e acessórios defeituosos, na forma descrita no Termo de 
Garantia do fabricante, que é aceito pela Contratante, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no instrumento editalíc
que rege a presente aquisição. 
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Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos itens, responsabilizando
por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de condição estabelecida.  

Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais;

. Realizar as entregas dos produtos no endereço fornecido pela Secretaria; 

Os produtos que se encontrarem em desconformidade com as condições exigidas, deverão ser substituídos num prazo de 
até 05 (cinco) dias a partir da data da solicitação da substituição dos mesmos.  

Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem 
condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seu (s) 

aditivo (s), propiciando o acesso à toda documentação pertinente (s) ao (s) fornecimento (s) dos produtos, atendendo às 
observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

A contratada se responsabilizará pela substituição dos produtos entregues em que forem constatados defeitos de fabricação 
rem em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos, isentando este Município de 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, 
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

A solicitação dos produtos será feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA, após a 
Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente e de forma parcelada; 

O objeto licitado deverá ser entregue de acordo com as regras específicas fixadas no presente edital e seus anexos na Ordem 
instrumento equivalente emitido pela Secretaria solicitante; 

Forma de entrega do objeto: os produtos, deverão ser entregues pela Contratada em até 30 (trinta) dias, contados do 
de acordo com as quantidades estipuladas nos mesmos.

O prazo previsto no subitem 6.4 poderá ser prorrogado/alterado, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

A Contratada entregará o (s) produto (s) no almoxarifado da Secretaria de Saúde localizado à
Santa Cruz, das 08:00 às 11:00 hrs e das 13:00 às 16:00 hrs, de segunda à sexta

Os produtos licitados serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da qualidade, quantidade, validade, 
conformidade com a especificação solicitada e preço; 

á em até 48 (quarenta e oito) horas, quando a Nota Fiscal será atestada por servidor/comissão 
devidamente credenciado para este fim e liberado o canhoto de recebimento; 

. O aceite/aprovação do (s) produto (s) pela (s) Secretaria (s) solicitante (s) não exclui a responsabilidade civil do 
or vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas 

no Anexo Itens do Pregão, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 

Não será admitida a entrega dos materiais pela Contratada sem que esta esteja de posse da Ordem de Fornecimento ou 

DA GARANTIA DO (S) EQUIPAMENTO (S): PARA O EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM:

equipamento (s) deverá ser pelo período de 12 (doze) meses, a partir do aceite, contra quaisquer 
defeitos de fabricação e/ou montagem, sendo de inteira responsabilidade da Contratada todos os serviços, deslocamentos, 

calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças e acessórios defeituosos, na forma descrita no Termo de 
Garantia do fabricante, que é aceito pela Contratante, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no instrumento editalíc
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Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos, de acordo com a especificação dos itens, responsabilizando-se 

Cumprir com os prazos de entrega acordados junto à Secretaria solicitante dos materiais; 

Os produtos que se encontrarem em desconformidade com as condições exigidas, deverão ser substituídos num prazo de 

unicípio, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem 
condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, bem como de seu (s) 

ao (s) fornecimento (s) dos produtos, atendendo às 

em que forem constatados defeitos de fabricação 
rem em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus anexos, isentando este Município de 

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 

Cláusulas contratuais e as normas da Lei 8.666/93, 

, após a assinatura deste Contrato, mediante 

O objeto licitado deverá ser entregue de acordo com as regras específicas fixadas no presente edital e seus anexos na Ordem 

Contratada em até 30 (trinta) dias, contados do 
mesmos. 

, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

no almoxarifado da Secretaria de Saúde localizado à Avenida 
:00 hrs, de segunda à sexta-feira. 

Os produtos licitados serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da qualidade, quantidade, validade, 

ta Fiscal será atestada por servidor/comissão 

. O aceite/aprovação do (s) produto (s) pela (s) Secretaria (s) solicitante (s) não exclui a responsabilidade civil do 
or vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas 

se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 

Não será admitida a entrega dos materiais pela Contratada sem que esta esteja de posse da Ordem de Fornecimento ou 

PARA O EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM: 

deverá ser pelo período de 12 (doze) meses, a partir do aceite, contra quaisquer 
defeitos de fabricação e/ou montagem, sendo de inteira responsabilidade da Contratada todos os serviços, deslocamentos, 

calibrações, reparos, fornecimento e substituição de peças e acessórios defeituosos, na forma descrita no Termo de 
Garantia do fabricante, que é aceito pela Contratante, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no instrumento editalício 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 
Parágrafo Único - Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento e a substituição de peças 
e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do bem durante o período de garantia, respeitadas as exceçõ
neste contrato e no Termo de Garantia do fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário autorizado pelo 
fabricante, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE.
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
 
8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE
 
8.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com a 
Cláusula Nona deste Contrato. 
 
8.3. Fornecer e colocar à disposição da 
cumprimento do objeto contratado.  
 
8.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto.
 
8.5. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 
responsabilidade.  
 
8.6. Acompanhar a entrega dos produtos efetuada pela contratada, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes 
suspensão do fornecimento.  
 
8.7. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente que designará um representante para esse fim 
fiscal do contrato, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá o
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
8.7.1. O gestor do contrato (secretário da pasta solicitante dos serviços) dever
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contrato, bem como, o pagamento da nota fiscal 
referente ao serviço realizado pelo contratado será condicionado à apresentação do relatório do Fiscal do contrato. 
  
8.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados 
diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 
Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.9.  Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
 
8.10.  Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato; 
 
CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
9.1. As despesas oriundas do presente Contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente do 
Município de Divino de São Lourenço , os quais serão discriminados para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 
10.1. O valor global do presente Contrato é de 
Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota 
 
10.2. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos 
sociais, etc.).  
 
10.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento 
definitivo dos materiais, até o 30º (trigésimo) dia
processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e 
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do serviço e/ou material da Secretaria Municipal solicitante,
constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.
 
10.3.1. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto n
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Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento e a substituição de peças 
e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do bem durante o período de garantia, respeitadas as exceçõ
neste contrato e no Termo de Garantia do fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário autorizado pelo 
fabricante, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

CONTRATANTE:  

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com a 

Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao efetivo 

Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto.

Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

Acompanhar a entrega dos produtos efetuada pela contratada, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes 

Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente que designará um representante para esse fim 
fiscal do contrato, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá o
dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  

O gestor do contrato (secretário da pasta solicitante dos serviços) deverá nomear, via Portaria Interna
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contrato, bem como, o pagamento da nota fiscal 

referente ao serviço realizado pelo contratado será condicionado à apresentação do relatório do Fiscal do contrato. 

bitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados 
diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;  

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

As despesas oriundas do presente Contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente do 
, os quais serão discriminados para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

do presente Contrato é de R$ XXXXXX (..........................................), de acordo com a Proposta Comercial da 
Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota fiscal, na Tesouraria desta Prefeitura;

Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento 
o 30º (trigésimo) dia, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), a ser 

as, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e 
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do serviço e/ou material da Secretaria Municipal solicitante,

o banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e 
conforme ao disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
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Todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva, assim como o fornecimento e a substituição de peças 
e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do bem durante o período de garantia, respeitadas as exceções previstas 
neste contrato e no Termo de Garantia do fabricante, serão prestados pela CONTRATADA ou por concessionário autorizado pelo 

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com a 

e informações que se fizerem necessários ao efetivo 

Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto. 

Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua 

Acompanhar a entrega dos produtos efetuada pela contratada, podendo intervir durante a sua entrega, para fins de ajustes ou 

Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente que designará um representante para esse fim 
fiscal do contrato, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato, e de tudo 

á nomear, via Portaria Interna, o servidor 
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contrato, bem como, o pagamento da nota fiscal 

referente ao serviço realizado pelo contratado será condicionado à apresentação do relatório do Fiscal do contrato.  

bitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados 
diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o 

Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;  

As despesas oriundas do presente Contrato correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente do 
, os quais serão discriminados para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.  

de acordo com a Proposta Comercial da 
fiscal, na Tesouraria desta Prefeitura; 

Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento 
, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), a ser 

as, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e 
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do serviço e/ou material da Secretaria Municipal solicitante, 

o banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito. 

Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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 “XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contra
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.

10.3.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu 
pagamento, o prazo constante no item 9.3 fluirá a partir da respectiva data de regularização. 
 
10.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este 
fato ensejar direito de reajustamento de pr
 
10.5. Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a 
reajustamento de preços.  
 
10.6. As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelos Secretários responsáveis pelas Secretarias solicitantes;
 
10.7. As Notas Fiscais deverão ser em
processo e da modalidade da licitação, bem como a Secretaria solicitante.
 
10.8. O Município de Divino de São Lourenço
requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empr
 
10.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.9.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, 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 referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÕMICO FINANCEIRO
 
11.1. O valor do contrato poderá ser revisado
a pedido do interessado, mediante à análise de planilhas de composição dos custos, apresentados pelo contratado, demonstrando
e justificando -  de forma inequívoca –
contrato. 
 
11.2. Mediante pedido do interessado, o valor do contrato poderá ser 
de apresentação da proposta ou do últim
prestação de serviço com fornecimento exclusivo de mão de obra, 
 
11.3. À pedido do interessado, nos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o 
valor do contrato se dará a cada 12 meses, contados da apresenta da proposta ou do último reajuste, mediante à análise de 
planilhas de composição dos custos, demonstrando e justificando 
contrato, no entanto, não se aplica ao presente contrato.
 
11.9 DEFINIÇÃO de acordo com o Acórdão 114/2013. TCU. Plenário:
 
a) Serviços continuados COM dedicação exclusiva de mão de obra
contratada são alocados para trabalhar continuamente nas dependências do órgão, muitas vezes com dedicação exclusiva. A 
execução dos serviços segue uma rotina especí
"terceirização" (limpeza, vigilância, recepção, portaria, etc.).
 
b) Serviços continuados SEM dedicação exclusiva de mão de obra: 
contínua de empregados da contratada nas dependências do órgão, nem dedicação exclusiva.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA:
 
12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

 Centro – Fone (0**28) 3551-1177– CEP 29.590-000 – Divino de São Lourenço
Home Page: www.dslourenco.es.gov.br        

a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contra
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.

se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu 
gamento, o prazo constante no item 9.3 fluirá a partir da respectiva data de regularização.  

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este 
fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária. 

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a 

As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelos Secretários responsáveis pelas Secretarias solicitantes;

.7. As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do 
lidade da licitação, bem como a Secretaria solicitante. 

Divino de São Lourenço-ES, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor 
requisitante dos produtos, o necessário ATESTO dos produtos entregues pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal.

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

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 
ofrerá 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 
isto na referida Lei Complementar. 

DO REEQUILÍBRIO ECONÕMICO FINANCEIRO 

revisado (acréscimos ou decréscimos) nos casos previsto no artigo 65, II, "d" da lei 8666/93, 
a pedido do interessado, mediante à análise de planilhas de composição dos custos, apresentados pelo contratado, demonstrando

– a oneração da equação econômica do contrato, no entanto, não se aplica ao presente 

Mediante pedido do interessado, o valor do contrato poderá ser reajustado, pelo IGP-M, a cada 12 meses, contados da data 
de apresentação da proposta ou do último reajuste, conforme o caso. Não se aplica esse critério de reajuste aos contratos de 

imento exclusivo de mão de obra, no entanto, não se aplica ao presente contrato.

À pedido do interessado, nos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o 
valor do contrato se dará a cada 12 meses, contados da apresenta da proposta ou do último reajuste, mediante à análise de 

posição dos custos, demonstrando e justificando -  de forma inequívoca – a oneração da equação econômica do 
no entanto, não se aplica ao presente contrato. 

.9 DEFINIÇÃO de acordo com o Acórdão 114/2013. TCU. Plenário: 

COM dedicação exclusiva de mão de obra: são aqueles em que, via de regra, os empregados da 
contratada são alocados para trabalhar continuamente nas dependências do órgão, muitas vezes com dedicação exclusiva. A 
execução dos serviços segue uma rotina específica estabelecida e supervisionada pelo órgão. São os contratos típicos de 
"terceirização" (limpeza, vigilância, recepção, portaria, etc.). 

b) Serviços continuados SEM dedicação exclusiva de mão de obra: são aqueles em que, via de regra, não há alocação 
ontínua de empregados da contratada nas dependências do órgão, nem dedicação exclusiva.

DA VIGÊNCIA: 

de 12 (doze) meses. 

DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
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a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu 
 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este 

Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a 

As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pelos Secretários responsáveis pelas Secretarias solicitantes;  

. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do 

, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor 
esa vencedora, no verso da Nota Fiscal. 

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

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 
ofrerá 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 

(acréscimos ou decréscimos) nos casos previsto no artigo 65, II, "d" da lei 8666/93, 
a pedido do interessado, mediante à análise de planilhas de composição dos custos, apresentados pelo contratado, demonstrando 

, no entanto, não se aplica ao presente 

M, a cada 12 meses, contados da data 
o reajuste, conforme o caso. Não se aplica esse critério de reajuste aos contratos de 

no entanto, não se aplica ao presente contrato. 

À pedido do interessado, nos contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, o reajuste do 
valor do contrato se dará a cada 12 meses, contados da apresenta da proposta ou do último reajuste, mediante à análise de 

a oneração da equação econômica do 

: são aqueles em que, via de regra, os empregados da 
contratada são alocados para trabalhar continuamente nas dependências do órgão, muitas vezes com dedicação exclusiva. A 

fica estabelecida e supervisionada pelo órgão. São os contratos típicos de 

são aqueles em que, via de regra, não há alocação 
ontínua de empregados da contratada nas dependências do órgão, nem dedicação exclusiva. 
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13.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de 
acordo com o art. 79 e acarretará as consequências do art. 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações. 
 
13.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a indenização a qualquer título, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
13.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressar
despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 
 
13.4. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá ao CONTRATANTE decidir pela 
continuidade do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
 
14.1. A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal da pasta, ressalvado o caso de Advertência, que pode 
ser realizado pelo fiscal do contrato. 
 
14.2. A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações 
assumidas, observado o contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 109 da lei 8666/93:
 

14.2.1. Advertência; 
 
a) Em qualquer hipótese de descumprimento do contrato;

 
b) A penalidade de advertência será aplicada pela administração do órgão recebedor do produto ou pelo fiscal do contrato. 

No documento de advertência deve constar de forma detalhada a narrativa da infração.
 

14.2.2. Multa de Mora; 
 

a) A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses.
 

b) Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por 
dia de atraso. 

c) O atraso injustificado na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracteriza inadimplemento do 
contrato, podendo a administração optar pela continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual. 
 

d) No caso em que o atraso não exceder 10 dias, mas restar 
inadimplemento do contrato. 
 

e) Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a entrega do objeto não seja feita no local e horário 
especificado pela Secretaria. 

 
14.2.3. Multa por inadimplemento total ou parcial

 
a) Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da contratação restar prejudicada.

 
b) Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas uma parte do objeto.

 
c)  A inexecução total do contrato sujeitará a contratado à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem 

prejuízo das penalidades de Declaração de Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitar.
 

d) O fornecimento parcial no que tange os quantitativos solicit
cento) do valor do contrato, sem prejuízo da reposição.
 

e)  O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao ofertado na proposta de preços sujeita o 
contratado à multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem 
substituídos. 

 
14.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até dois 
anos; 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de 
acordo com o art. 79 e acarretará as consequências do art. 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações. 

s motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a indenização a qualquer título, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial.  

Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressar
despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato. 

Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá ao CONTRATANTE decidir pela 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal da pasta, ressalvado o caso de Advertência, que pode 

A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações 
assumidas, observado o contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 109 da lei 8666/93:

escumprimento do contrato; 

A penalidade de advertência será aplicada pela administração do órgão recebedor do produto ou pelo fiscal do contrato. 
No documento de advertência deve constar de forma detalhada a narrativa da infração.

A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses.

Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por 

na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracteriza inadimplemento do 
contrato, podendo a administração optar pela continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual. 

No caso em que o atraso não exceder 10 dias, mas restar prejudicada a finalidade da contratação, também caracterizará 

Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a entrega do objeto não seja feita no local e horário 

Multa por inadimplemento total ou parcial 

Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da contratação restar prejudicada.

Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas uma parte do objeto.

tal do contrato sujeitará a contratado à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem 
prejuízo das penalidades de Declaração de Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitar.

O fornecimento parcial no que tange os quantitativos solicitados do objeto sujeitará a contratada à multa de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, sem prejuízo da reposição. 

O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao ofertado na proposta de preços sujeita o 
% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem 

.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até dois 
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O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de 
acordo com o art. 79 e acarretará as consequências do art. 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações.  

s motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a indenização a qualquer título, 

Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de 
despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.  

Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá ao CONTRATANTE decidir pela 

A aplicação de penalidade é de competência do secretário municipal da pasta, ressalvado o caso de Advertência, que pode 

A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações 
assumidas, observado o contraditório e ampla defesa nos termos do artigo 109 da lei 8666/93: 

A penalidade de advertência será aplicada pela administração do órgão recebedor do produto ou pelo fiscal do contrato. 
No documento de advertência deve constar de forma detalhada a narrativa da infração. 

A multa de mora será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses. 

Atraso na entrega ou na troca de produtos/serviços defeituosos: multa de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por 

na entrega dos produtos, por prazo superior a 10 (dez) dias, caracteriza inadimplemento do 
contrato, podendo a administração optar pela continuidade da multa moratória ou pela rescisão contratual.  

prejudicada a finalidade da contratação, também caracterizará 

Multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato caso a entrega do objeto não seja feita no local e horário 

Caracteriza inadimplemento total do contrato quando a finalidade da contratação restar prejudicada. 

Caracteriza inadimplemento parcial do contrato quando for cumprido apenas uma parte do objeto. 

tal do contrato sujeitará a contratado à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, sem 
prejuízo das penalidades de Declaração de Inidoneidade ou Suspensão do Direito de Licitar. 

ados do objeto sujeitará a contratada à multa de 5% (cinco por 

O fornecimento do objeto em níveis de qualidade inferior ou diverso ao ofertado na proposta de preços sujeita o 
% (cinco por cento) do valor total do contrato, devendo ainda os produtos/serviços serem 

.2.4. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo prazo de até dois 
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ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

14.2.5. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

 
14.3. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal ou em caso de ausência de 
receber, deverá ser cobrado judicialmente.
 
14.4. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo fiscal do contrato, nos moldes do art. 67, § 1.º 
da Lei 8.666/93. 
 
14.5. As multas previstas não têm caráter compensatório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO DIREITO DE PETIÇÃO:
  
15.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 
8.666\93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
16.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃ

 
16.1.1. A legislação aplicável a este Contrato é a constante do Decreto Municipal nº 4.292/2006 e a Lei Federal nº 
10.520/02 e suas alterações, Lei 8.666/1993 e demais disposições aplicáveis as Licitações e Contratos Adm
 

   16.1.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão   resolvidos 
segundo os princípios jurídicos aplicáveis, e entendimentos dos tribunais de contas.

 
16.1.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o 
através de correspondência devidamente registrada. 
 
16.1.4. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo
assinado pelos representantes legais das partes. 

 
16.2. DAS ALTERAÇÕES: 
 

16.2.1. Poderão ser efetivadas nas hipóteses previstas no artigo 65 da lei 8666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:
 
17.1. O presente CONTRATO fica vinculado aos termos do 
São Lourenço , e à proposta da CONTRATADA.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO:
 
18.1. As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas, no foro da cidade de 
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do 
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo 

 
O MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

CONTRATANTE
 

TESTEMUNHAS:__________________________
                       RG N.º 

                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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idade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal ou em caso de ausência de 
receber, deverá ser cobrado judicialmente. 

As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo fiscal do contrato, nos moldes do art. 67, § 1.º 

As multas previstas não têm caráter compensatório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração

DO DIREITO DE PETIÇÃO: 

. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS: 

A legislação aplicável a este Contrato é a constante do Decreto Municipal nº 4.292/2006 e a Lei Federal nº 
10.520/02 e suas alterações, Lei 8.666/1993 e demais disposições aplicáveis as Licitações e Contratos Adm

Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão   resolvidos 
segundo os princípios jurídicos aplicáveis, e entendimentos dos tribunais de contas. 

Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE
através de correspondência devidamente registrada.  

Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo
assinado pelos representantes legais das partes.  

. Poderão ser efetivadas nas hipóteses previstas no artigo 65 da lei 8666/93. 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 

fica vinculado aos termos do Edital de Pregão e seus anexos
CONTRATADA. 

DO FORO: 

As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas, no foro da cidade de Guaçuí-ES., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do 

, e pelas testemunhas abaixo relacionadas. 

Divino de São Lourenço

DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS:__________________________ 
 

______________________________
RG N.º 

 
DE ACORDO:________________________________ 

                       ASSESSORIA JURÍDICA 
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idade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a 

O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal ou em caso de ausência de saldo a 

As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo fiscal do contrato, nos moldes do art. 67, § 1.º 

As multas previstas não têm caráter compensatório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a Contratada da 
reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração. 

. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 

O ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS:  

A legislação aplicável a este Contrato é a constante do Decreto Municipal nº 4.292/2006 e a Lei Federal nº 
10.520/02 e suas alterações, Lei 8.666/1993 e demais disposições aplicáveis as Licitações e Contratos Administrativos.   

Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão   resolvidos 

CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita 

Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo Aditivo, 

Edital de Pregão e seus anexos Prefeitura Municipal de Divino de 

As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do CONTRATANTE e da 

 
Divino de São Lourenço-ES., ___ de ____________ de 2019. 

 
 

CONTRATADA 
 

______________________________ 



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

 

ITENS DO PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L.
 

Lote Quant. Unidad. 

1 1 Unid. 

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA            
ESPECIFICAÇÃO TECNICA:
de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em 
Modo 2D, Modo M,     modo M Anatômico. Modo power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Console ergônomico com 
teclas progamáveis. tecnologia de 
ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal 
20% o campo de visão em imagens com  transdutor linear. Imagem Harmônica: 
função com aplicação para todos os transdutores. Imagem H
Invertido.Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo dual Live: 
divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. 
Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue 
Doppler Imaging (TDI) colorido e e spectral. Modo Triplex.  Pacote de cálculos 
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da 
imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e 
Modo Doppler. Divisão de tela em
Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual 
divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de Imagem panorâmica 
com capacidade de realizar medidas. Software de análise au
da curva Doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós
processamento.Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine 
loop save. Pós-processsamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco 
de palavras em Portugês. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir 
arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por  segundo. 
Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no minimo 500 
GB.    04 portas USB n
Passivel de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. 
rede DICOM. DICOM 3.0(Media Storage, Verification, Print,  Storage,  
Storage/Commitment, workilist, Query
Procedure Step),  Structured Reporting). 
armazenamento de imagens e/ou clips em CD ou DVD regravavel, no formato: ou 
JPEG / AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de  
leitura automáttica> Gravação de imagens em Pen Drive, Impressão Direta. Pelo 
menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes 
transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as 
frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endoca
de 4.0 a 9.0 MHz;  Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; 
Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0MHz;                                                        
Acessorios: Impressora a Laser colorida, Nobreak 
equipamento, Tensão Bivolt

2 5 Unid. 

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL 
-ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO                                                                                        
-HASTE FLEXÍVEL                                                                                                               

3 6 Unid. 

SUPORTE DE SORO
-MATERIAL DE CONFECÇÃO 
-TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL  

4 1 Unid. 

 CARRO DE CURATIVOS 
-MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO/ FERRO PINTADO                                                                 
-ACESSORIOS BALDE E BACIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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ANEXO VII – 
ITENS DO PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L.

Descrição 

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA            
ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Equipamento transportável sobre rodizios com no minimo 

22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em 
Modo 2D, Modo M,     modo M Anatômico. Modo power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Console ergônomico com 
teclas progamáveis. tecnologia de feixes compostos e tecnologia de redução de 
ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 
20% o campo de visão em imagens com  transdutor linear. Imagem Harmônica: 
função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso 
Invertido.Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo dual Live: 
divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. 
Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue 

Imaging (TDI) colorido e e spectral. Modo Triplex.  Pacote de cálculos 
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da 
imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e 
Modo Doppler. Divisão de tela em 1, 2,e 4 imagens para visualização e análise em 
Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de 
divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de Imagem panorâmica 
com capacidade de realizar medidas. Software de análise automatica em tempo real 
da curva Doppler. permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e 
processamento.Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine 

processsamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco 
lavras em Portugês. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir 

arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por  segundo. 
Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no minimo 500 
GB.    04 portas USB no mínimo. Minimo de 03 portas ativas para transdutores. 
Passivel de upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. Conectividade de 
rede DICOM. DICOM 3.0(Media Storage, Verification, Print,  Storage,  
Storage/Commitment, workilist, Query- retrieve, MPPS(ModalityPerfomance 
Procedure Step),  Structured Reporting). Drive(gravador) de DVD-R para 
armazenamento de imagens e/ou clips em CD ou DVD regravavel, no formato: ou 
JPEG / AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de  

ttica> Gravação de imagens em Pen Drive, Impressão Direta. Pelo 
menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes 
transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as 
frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário    que atenda as frequências 
de 4.0 a 9.0 MHz;  Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; 
Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0MHz;                                                        

Impressora a Laser colorida, Nobreak   compativel com o 
equipamento, Tensão Bivolt                                                                                                          

FOCO REFLETOR AMBULATORIAL                                                                                                                              
ILUMINAÇÃO HALOGÊNIO                                                                                                                                                          
HASTE FLEXÍVEL                                                                                                                    

SUPORTE DE SORO                                                                                                                             
MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO/ FERRO PINTADO                                                                                                   
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL   

CARRO DE CURATIVOS                                                                                                                              
MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO/ FERRO PINTADO                                                                 
ACESSORIOS BALDE E BACIA  
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ITENS DO PREGÃO, FORMULÁRIO PADRÃO DA P.M.D.S.L. 

VALOR MAXIMO 

Valor Unitario Valor Total 

ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA            
Equipamento transportável sobre rodizios com no minimo 

22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em 
Modo 2D, Modo M,     modo M Anatômico. Modo power Doppler, Modo Color 
Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Continuo. Console ergônomico com 

feixes compostos e tecnologia de redução de 
possibilita aumentar em 

20% o campo de visão em imagens com  transdutor linear. Imagem Harmônica: 
armônica de Pulso 

Invertido.Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo dual Live: 
divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo color, ambos em tempo real. 
Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue 

Imaging (TDI) colorido e e spectral. Modo Triplex.  Pacote de cálculos 
específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da 
imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e 

1, 2,e 4 imagens para visualização e análise em 
Modo de 

divisão dupla de tela com combinações de modos. Software de Imagem panorâmica 
tomatica em tempo real 

análise e 
processamento.Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine 

processsamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco 
lavras em Portugês. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir 

arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por  segundo. 
Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD interno de no minimo 500 

o mínimo. Minimo de 03 portas ativas para transdutores. 
Conectividade de 

rede DICOM. DICOM 3.0(Media Storage, Verification, Print,  Storage,  
PS(ModalityPerfomance 

R para 
armazenamento de imagens e/ou clips em CD ou DVD regravavel, no formato: ou 
JPEG / AVI ou MPEGI (padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de  

ttica> Gravação de imagens em Pen Drive, Impressão Direta. Pelo 
menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes 
transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as 

vitário    que atenda as frequências 
de 4.0 a 9.0 MHz;  Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; 
Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0MHz;                                                        

compativel com o 
                                         

 R$      125.000,00   R$     125.000,00  

                                                                                                                             
                                                                  

 R$                  350,00   R$           
1.750,00  

                                                                                                                             
                                                               

 R$                  190,00   R$           
1.140,00  

                                                                                                                             
MATERIAL DE CONFECÇÃO  AÇO/ FERRO PINTADO                                                                 

 R$                  550,00   R$               
550,00  



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

5 1 Unid. 

MESA DE EXAMES        
-POSIÇÃO DO LEITO MOVEL                                                                              
-MATERIAL DECONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                       
-GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI         
-ACESSORIO(S) SUPORTE PARA PAPEL

6 1 Unid. 

BIOMBO                                                                                                                       
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO                            
-POSSUI RODIZIOS                                                                                                              
-TAMANHO TRIPLO

7 5 Unid. 
ESCADA COM 2 DEGRAUS                                                                                                         
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

8 1 Unid. 

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS  
-MATERIAL DE CONFECÇÃO DO GABINETE EXTERNO AÇO/FERRO PINTADO                                              
-MATERIAL DE CONFECÇÃO DO GABINETE INTERNO POLIPROPILENO          
-TEMPERATURA ENTRE +2ºC E + 8ºC                                                                                               
-PORTA VIDRO DUPL
-CAPACIDADE MINIMO DE 120 LITROS(VERTICAL)                                                               
-DISCADOR DE EMERGÊNCIA NÃO POSSUI                                                                                            
-SISTEMA DE EMERGÊNCIA(BATERIA/ NO BREAK) MIN
-SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS NÃO POSSUI                                                                                      
-CONTRA PORTA POSSUI       
- CIRCULAÇÃODE AR FORÇADO POSSUI

9 1 Unid. 

CADEIRA DE RODAS ADULTO                                                                                                                 
-PÉS REMOVIVEL                                                                               
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
-BRAÇOS FIXO                                                                                                                      
-ELEVAÇÃO DEPERNAS POSSUI                                            
-SUPORTE DE SORO POSSUI

10 1 Unid. 

CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA                        
-PÉS REMOVIVEL                                                                                                                
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
-BRAÇOS FIXO                              
-ELEVAÇÃO DEPERNAS POSSUI                                                                                 
-SUPORTE DE SORO POSSUI

11 1 Unid. 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)                                                 
-CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                       
-CAPACIDADE  MINIMO 10 LITROS           
-MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL

12 3 Unid. 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                        
- AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                          
-TIPO DUPLO 

13 1 Unid. 

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO                                                                                                      
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                        
-APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                
-TIPO PEDESTAL ALTURA REGUL

14 1 Unid. 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU)                                                                                      
-RESERVATÓRIO POSSUI                         
-MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE

15 2 Unid. 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL                                                                                                    
- MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                              
-BRAÇADEIRA/FECHO METAL
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MESA DE EXAMES                                                                                                                                     
POSIÇÃO DO LEITO MOVEL                                                                                                                                                 
MATERIAL DECONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                       
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS NÃO POSSUI                                                                                               
ACESSORIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

BIOMBO                                                                                                                                                                                     
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO                                                                                              
POSSUI RODIZIOS                                                                                                                                                               
TAMANHO TRIPLO 

ESCADA COM 2 DEGRAUS                                                                                                         
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL  

CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS                                                                                      
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO GABINETE EXTERNO AÇO/FERRO PINTADO                                              
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO GABINETE INTERNO POLIPROPILENO                                                                            
TEMPERATURA ENTRE +2ºC E + 8ºC                                                                                               
PORTA VIDRO DUPLO                                                                                                                            
CAPACIDADE MINIMO DE 120 LITROS(VERTICAL)                                                               
DISCADOR DE EMERGÊNCIA NÃO POSSUI                                                                                            
SISTEMA DE EMERGÊNCIA(BATERIA/ NO BREAK) MINIMO DE 24 HORAS                                                                  
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS NÃO POSSUI                                                                                      
CONTRA PORTA POSSUI                                                                                                                                    
CIRCULAÇÃODE AR FORÇADO POSSUI 

RODAS ADULTO                                                                                                                 
PÉS REMOVIVEL                                                                                                                                                                             
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      

OS FIXO                                                                                                                                                                                    
ELEVAÇÃO DEPERNAS POSSUI                                                                                                                                                              
SUPORTE DE SORO POSSUI 

CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA                                                                                                                                                     
PÉS REMOVIVEL                                                                                                                                                                             
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
BRAÇOS FIXO                                                                                                                                                           
ELEVAÇÃO DEPERNAS POSSUI                                                                                                                                                              
SUPORTE DE SORO POSSUI 

AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)                                                                                                        
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                       
CAPACIDADE  MINIMO 10 LITROS                                                                                                                                        
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

ESTETOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                        
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                             

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO                                                                                                      
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                       
APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                
TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU)                                                                                      
RESERVATÓRIO POSSUI                                                                                                                                                      
MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL                                                                                                    
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                                                                                           
BRAÇADEIRA/FECHO METAL 
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MATERIAL DECONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                       
                                                                                      

 R$                  535,00   R$               
535,00  

                                                              
                                                                  

                                                 

 R$                  400,00   R$               
400,00  

ESCADA COM 2 DEGRAUS                                                                                                                                               R$                  170,00   R$               
850,00  

                                                                                    
MATERIAL DE CONFECÇÃO DO GABINETE EXTERNO AÇO/FERRO PINTADO                                              

                                                                  
TEMPERATURA ENTRE +2ºC E + 8ºC                                                                                               

O                                                                                                                            
CAPACIDADE MINIMO DE 120 LITROS(VERTICAL)                                                                                                                
DISCADOR DE EMERGÊNCIA NÃO POSSUI                                                                                            

IMO DE 24 HORAS                                                                  
SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS NÃO POSSUI                                                                                      

                                                                                                                             

 R$          10.500,00   R$        
10.500,00  

RODAS ADULTO                                                                                                                 
                                                                                              

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
                                                              

                                                                                                                  

 R$                  500,00   R$               
500,00  

                                                                                                                             
                                                         

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
                                                                                                                             

                                                                             

 R$             1.000,00   R$           
1.000,00  

                                                       
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                       

                                                                                                                             

 R$             2.500,00   R$           
2.500,00  

ESTETOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                                                                                     
                                                                                                   

 R$                     90,00   R$               
270,00  

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO                                                                                                                                                            
                                                               

APOIO DE BRAÇO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                

 R$                  160,00   R$               
160,00  

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU)                                                                                      
                                                                                                                             

 R$                  200,00   R$               
200,00  

ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL                                                                                                    
                                                             

 R$                     85,00   R$               
170,00  



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

16 2 Unid. 

ESTETOSCÓPIO                                                                                                                 
- TAMANHO INFANTIL                                                
-AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   
-TIPO DUPLO 

17 2 Unid. 

ESTETOSCÓPIO ADULTO                                                                                                          
- TAMANHO INFANTIL                                          
-AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   
-TIPO DUPLO 

18 5 Unid. 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO                                                                                                
-MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL   

19 1 Unid. 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO(AMBU)      
-RESERVATÓRIO POSSUI                                                                                             
-MATERIAL DE CONFECÇÃO  SILICONE                                                                                          

20 1 Unid. 
LARINGOSCÓPIO ADULTO         
-COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX

21 1 Unid. 
LARINGOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                       
-COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INÓX

22 1 Unid. 

CARRO MACA SIMPLES                                                                                                           
-MATERIAL DECONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                      
-SUPORTE DE SORO POSSUI                                                                                                       
-GRADES   LATERIAIS POSSUI                                                                                                    
-ACESSÓRIO(S) COLCHONETE

23 5 Unid. 
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL           
-MODO DEOPERAÇÃO DIGITAL   

24 1 Unid. 
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO   
- MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                                                               
-BRAÇADEIRA/FECHO METAL

25 2 Unid. 
ARMARIO                                                                                                                      
-DIMENÇÕES MINIMAS 1,80 X 0,75 M                                                                                              
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO

26 2 Unid. 
ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO                                                                                                      
-MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM
-BRAÇADEIRA/ FECHO METAL

27 2 Unid. 
OFTALMOSCÓPIO                                    
-BATERIA CONVENCIONAL                                                                                                
-COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES

28 2 Unid. 
LANTERNA CLÍNICA                                                                 
-MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO                                                                                               
- TIPO LED 

29 2 Unid. 
MESA DE MAYO                                                                                                                 
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO

30 2 Unid. 
MESA GINECOLÓGICA                                                                                              
- MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      
-POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL

31 2 Unid. 
DETECTOR FETAL                                                                                                               
-TIPO PORTÁTIL                                                                                                                
-TECNOLOGIA DIGITAL

32 2 Unid. 
OTOSCÓPIO                                                                                                                    
-COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ÉSPECULOS REUSÁVEIS                                                                                  
-BATERIA CONVENCIONAL

33 2 Unid. 
NEGATOSCÓPIO                                                                                                                 
-MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO              
- TIPO PARDE/ 1 CORPO

34 1 Unid. 

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO                                             
-SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              
-NÚMERO DE SAIDAS SIMULTÂNEAS MINIMO DE 04                                                                                    
-POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP

35 1 Unid. 
NEBULIZADOR PORTÁTIL                                                                                                         
-TIPO ULTRASSÔNICO                
-NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01
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ESTETOSCÓPIO                                                                                                                                                                                  
TAMANHO INFANTIL                                                                                                                                                                       
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   

ESTETOSCÓPIO ADULTO                                                                                                          
TAMANHO INFANTIL                                                                                                                                                                       
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO                                                                                                
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL    

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO(AMBU)                                                                                                    
RESERVATÓRIO POSSUI                                                                                                                                  
MATERIAL DE CONFECÇÃO  SILICONE                                                                                          

LARINGOSCÓPIO ADULTO                                                                                                                                      
COMPOSIÇÃO 5 LÂMINAS AÇO INÓX 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                       
COMPOSIÇÃO 3 LÂMINAS AÇO INÓX 

CARRO MACA SIMPLES                                                                                                                                                    
MATERIAL DECONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                     
SUPORTE DE SORO POSSUI                                                                                                       
GRADES   LATERIAIS POSSUI                                                                                                    
ACESSÓRIO(S) COLCHONETE 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL                                                                                                                                 
MODO DEOPERAÇÃO DIGITAL    

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO                                                                                                                                
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                                                               
BRAÇADEIRA/FECHO METAL 

ARMARIO                                                                                                                                                                                    
DIMENÇÕES MINIMAS 1,80 X 0,75 M                                                                                              
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO                                                                                                      
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                                                                                           
BRAÇADEIRA/ FECHO METAL 

OFTALMOSCÓPIO                                                                                                                                                                 
BATERIA CONVENCIONAL                                                                                                                                                                
COMPOSIÇÃO MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES 

LANTERNA CLÍNICA                                                                                                                                                                 
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO                                                                                               

MESA DE MAYO                                                                                                                                                        
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO 

MESA GINECOLÓGICA                                                                                                                                                                                  
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      

EITO MÓVEL 

DETECTOR FETAL                                                                                                                                                                         
TIPO PORTÁTIL                                                                                                                                                                                          
TECNOLOGIA DIGITAL 

OTOSCÓPIO                                                                                                                                                                                      
COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ÉSPECULOS REUSÁVEIS                                                                                  
BATERIA CONVENCIONAL 

NEGATOSCÓPIO                                                                                                                                                                           
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                                                  
TIPO PARDE/ 1 CORPO 

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO                                                                                                                                                                   
SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              
NÚMERO DE SAIDAS SIMULTÂNEAS MINIMO DE 04                                                                                    
POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP 

NEBULIZADOR PORTÁTIL                                                                                                         
TIPO ULTRASSÔNICO                                                                                                                                             
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 
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AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   

 R$                  100,00   R$               
200,00  

ESTETOSCÓPIO ADULTO                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                             

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                   

 R$                  100,00   R$               
200,00  

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO                                                                                                 R$             1.200,00   R$           
6.000,00  

                                                                                              
                                     

MATERIAL DE CONFECÇÃO  SILICONE                                                                                          

 R$                  200,00   R$               
200,00  

                                                                                                                              R$                  730,00   R$               
730,00  

LARINGOSCÓPIO INFANTIL                                                                                                                                                         R$                  500,00   R$               
500,00  

                                         
                                                                               

SUPORTE DE SORO POSSUI                                                                                                                                                          
GRADES   LATERIAIS POSSUI                                                                                                                                                       

 R$             2.500,00   R$           
2.500,00  

                                                                                                                       R$                  800,00   R$           
4.000,00  

                                                                                                                             
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO                                                                               

 R$                  140,00   R$               
140,00  

                                                  
DIMENÇÕES MINIMAS 1,80 X 0,75 M                                                                                              

 R$                  530,00   R$           
1.060,00  

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO                                                                                                      
ALGODÃO                                                                                                           

 R$                  100,00   R$               
200,00  

                                                                                                                             
                                                                

 R$                  750,00   R$           
1.500,00  

                                                                                                
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO                                                                                               

 R$                     50,00   R$               
100,00  

                                        R$                  280,00   R$               
560,00  

                                                                                    
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO                                                                                      

 R$             1.070,00   R$           
2.140,00  

                                                          
                                                                          

 R$                  700,00   R$           
1.400,00  

                                                                  
COMPOSIÇÃO MINIMO DE 05 ÉSPECULOS REUSÁVEIS                                                                                  

 R$                  380,00   R$               
760,00  

                                                          
                                                                                                    

 R$                  300,00   R$               
600,00  

                                                                                                                      
SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              
NÚMERO DE SAIDAS SIMULTÂNEAS MINIMO DE 04                                                                                    

 R$             1.800,00   R$           
1.800,00  

NEBULIZADOR PORTÁTIL                                                                                                                                                                      
                                                                                                                             

 R$                  155,00   R$               
155,00  
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ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

36 1 Unid. 

CILINDRO DE GASES MEDICINAIS                                                                                                 
_ MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO                                                  
-CAPACIDADE MÍNIMO DE 03 LITROS                                                                                               
-SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              
-ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MAMÔMETRO E FLUXÔMETRO
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CILINDRO DE GASES MEDICINAIS                                                                                                 
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO                                                                                                                                                    

CAPACIDADE MÍNIMO DE 03 LITROS                                                                                               
SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              
ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MAMÔMETRO E FLUXÔMETRO 

VALOR TOTAL  DOS LOTES
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CILINDRO DE GASES MEDICINAIS                                                                                                 
                                                                                                  

CAPACIDADE MÍNIMO DE 03 LITROS                                                                                               
SUPORTE COM RODIZIOS NÃO POSSUI                                                                                              

 R$                  900,00   R$               
900,00  

VALOR TOTAL  DOS LOTES  R$     171.170,00  



 

PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO 

 

Praça 10 de Agosto, 10 – 

 

TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO DEVERÃO 
IMPRETERIVELMENTE PREENCHER A FICHA 
ABAIXO E ENCAMINHAR ATRAVÉS DO EMAIL:
Prefeitura de Divino de Divino de São Lourenço
solicitação visa atualizar os cadastros já existentes, e incluir novos cadastros de empresas ainda não cadastradas em 
nosso sistema.  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

NOME FANTASIA: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: ME(  )  EPP(  ) NENHUMA. OPTANTE DO SIMPLES: SIM(  ) NÃO(  )

ENDEREÇO: 

BAIRRO: 

MUNICÍPIO: 

NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO:

 

TELEFONE: CELULAR:

  

SÓCIO(S) NOME(S):  

 

 

 

DATA DE REGISTRO DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL: ____/____/______

CONTA CORRENTE Nº: 
 

Autorizo o depósito na conta corrente acima especificada, dos valores de vendas e ou serviços a serem oferecidos para Prefeit
Municipal de Divino de São Lourenço-ES.
 

____________________________________________
                                                                
  
01 – CONTRATO SOCIAL CONSTANDO O OBJETO E A ÚLTIMA ALTERAÇÃO;
02 – ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO EM VIGÊNCIA;
03 – CARTÃO DO CNPJ;  
04 – CARTÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL;
05 – DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SÓCIOS
06 – DOCUMENTO QUE COMPROVE OS DADOS BANCÁRIOS (EX. CARTÃO ELETRÔNICO).
 
Observação: As cópias dos documentos solicitados não serão devolvidas, pois as mesmas serão arquivadas, no Departamento de 
Compras. 
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TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO DEVERÃO 
IMPRETERIVELMENTE PREENCHER A FICHA CADASTRAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS 
ABAIXO E ENCAMINHAR ATRAVÉS DO EMAIL: licitacao@dslourenco.es.gov.br  ou entregar pessoalmente na 

Divino de Divino de São Lourenço-ES – Secretaria de Administração 
solicitação visa atualizar os cadastros já existentes, e incluir novos cadastros de empresas ainda não cadastradas em 

CNPJ Nº 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: ME(  )  EPP(  ) NENHUMA. OPTANTE DO SIMPLES: SIM(  ) NÃO(  )

FONE: 

U.F. 

NOME DO RESPONSÁVEL PARA CONTATO: CARGO OU FUNÇÃO NA EMPRESA:

 

CELULAR: E-MAIL: 

  

CPF Nº: 

 

 

 

DATA DE REGISTRO DA EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL: ____/____/______ 

NOME DO BANCO: 

AUTORIZAÇÃO 
 

Autorizo o depósito na conta corrente acima especificada, dos valores de vendas e ou serviços a serem oferecidos para Prefeit
ES. 

____________________________________________ 
                       Sócio/Proprietário 

CONTRATO SOCIAL CONSTANDO O OBJETO E A ÚLTIMA ALTERAÇÃO; 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO EM VIGÊNCIA; 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL; 
DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SÓCIOS 

E COMPROVE OS DADOS BANCÁRIOS (EX. CARTÃO ELETRÔNICO).

Observação: As cópias dos documentos solicitados não serão devolvidas, pois as mesmas serão arquivadas, no Departamento de 
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TODAS AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO DEVERÃO 
CADASTRAL DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS 

ou entregar pessoalmente na 
Secretaria de Administração - Setor de Licitações. A referida 

solicitação visa atualizar os cadastros já existentes, e incluir novos cadastros de empresas ainda não cadastradas em 

ENQUADRAMENTO DA EMPRESA: ME(  )  EPP(  ) NENHUMA. OPTANTE DO SIMPLES: SIM(  ) NÃO(  ) 

FAX: 

CEP: 

CARGO OU FUNÇÃO NA EMPRESA: 

NACIONALIDADE: 

 

 

 

AGENCIA Nº: 

Autorizo o depósito na conta corrente acima especificada, dos valores de vendas e ou serviços a serem oferecidos para Prefeitura 

 

E COMPROVE OS DADOS BANCÁRIOS (EX. CARTÃO ELETRÔNICO). 

Observação: As cópias dos documentos solicitados não serão devolvidas, pois as mesmas serão arquivadas, no Departamento de 


