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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO N° 463/2020 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

 

 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA 

CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 

PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS.  

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público interno, 

estabelecida na Av. Sílvio Sanson, 1135, na cidade de Guaporé - RS, de conformidade com a 

Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e os Decretos Municipais nº 3439/2003 de 01.08.2003, 

4314/2009 de 31.12.2009, 4761/2012 de 06.02.2012, 5616/2017 de 20.01.2017 e 5699/2017 

de 06.07.2017 e suas alterações, com aplicação subsidiária da Lei 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações, torna público aos interessados que se encontra aberta a licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2020, no sistema de REGISTRO DE PREÇOS, 

com a finalidade de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-

OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, pelo critério de Menor 

Preço – Global, sendo do tipo Menor Preço, de acordo com o que determina o Decreto 

Municipal nº 5008 de 12 de agosto de 2013, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais 

condições deste Edital. As propostas e a documentação devem ser entregues no Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal até o início da sessão pública.  

 

ORIGEM: Solicitação de Materiais/Serviços nº 792 de 2020. 

SOLICITANTE: Secretaria Municipal da Saúde. 

 

1. LOCAL, DATA E HORA 

 

1.1. A sessão pública será realizada no setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de 

Guaporé/RS, situado na Av. Silvio Sanson, 1135, centro, no dia 14 de maio de 2020, com 

início às 14 horas, horário de Brasília - DF.   
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2. OBJETO 

 

2.1. A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de Menor preço – Global, 

no fornecimento de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-

OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, especificados neste edital, 

para constarem em REGISTRO DE PREÇOS, a serem prestados, quando o Município 

necessitar. 

 

2.2. A especificação completa dos serviços a serem contratados consta no Termo de 

Referência e Projeto Básico anexos a este Edital. 

 

2.3. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do 

nosso Município. 

 

2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para 

a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO E DAS VEDAÇÕES  

 

3.1. Poderão participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, e que 

satisfaçam todas as exigências contidas no corpo do instrumento convocatório, em seus 

anexos e na legislação que rege a matéria. 

 

3.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto 

no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

 

3.1.2. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e que tenha auferido, no ano 

calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 360.000,00 (microempresas) e superior a 

R$ 360.000,00 até R$ 4.800.000,00 (Empresas de Pequeno Porte), bem como para a 

cooperativa que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

4.800.000,00 (conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007 e 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006), deverão comprovar o seu enquadramento, conforme as normas 

estabelecidas neste edital. 
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3.2. Não poderá participar a empresa que:  

3.2.1. Tiver sido declarada inidônea por ato do Poder Público;  

3.2.2. Estiver sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial;  

3.2.3. Encontrar-se impedida de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública 

ou qualquer dos seus órgãos. 

 

 

4. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

 

4.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas em até 2 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para o recebimento das propostas, e deverão ser protocoladas junto 

ao Protocolo Geral da Secretaria de Administração. 

 

4.2. As petições das impugnações serão decididas pelo pregoeiro no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas. 

 

4.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização do certame. 

 

 

5. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

5.1. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 

ENVELOPES.  

  

5.2. O credenciamento dar-se-á no início da sessão pública, conforme segue:  

 

a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no Anexo III deste edital) outorgado 

pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência dos necessários 

poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes 

ao certame, com assinatura reconhecida em cartório, acompanhada de documento de 

identidade, juntamente com cópia autenticada do contrato social, ou do estatuto social 

registrado e da sua publicação em órgão da imprensa oficial, a fim de comprovar se o 

outorgante possui poderes para tal; ou 

 

b) Instrumento público ou particular de procuração, com a firma do outorgante 

reconhecida em cartório, devendo constar o nome da empresa outorgante e também o 

nome do outorgado, constando ainda a indicação de amplos poderes para dar lance(s) 

em licitação pública juntamente com cópia autenticada do contrato social, ou do 

estatuto social registrado e da sua publicação em órgão da imprensa oficial, a fim de 

comprovar se o outorgante possui poderes para tal; ou 
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c) No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá anexar cópia autenticada do 

contrato social, ou do estatuto social registrado e da sua publicação em órgão da 

imprensa oficial, para fins de comprovação de que tem poderes para tomar e assinar 

decisões pela empresa. 

 

5.3. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, e que tenha auferido, no ano 

calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 360.000,00 (microempresas) e superior a 

R$ 360.000,00 até R$ 4.800.000,00 (Empresas de Pequeno Porte), bem como para a 

cooperativa que tenha auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

4.800.000,00 (conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007 e 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006), deverá comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, 

no momento do credenciamento, juntando CERTIDÃO SIMPLIFICADA OU 

ESPECÍFICA EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL REFERENTE AO ANO 

VIGENTE ou DECLARAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA (ANEXO VII) referente ao 

ano vigente, assinada por contador ou técnico contábil responsável pela empresa. Além 

da assinatura do contador, o documento deverá conter a assinatura do sócio 

administrador da empresa. 

 

5.4. O Pregoeiro poderá, no curso da sessão pública de pregão, consultar o Cadastro da 

licitante, para comprovar os poderes do Credenciamento e/ou Procuração caso necessário.  

 

5.5. Para exercer o direito de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer é obrigatória 

a presença da licitante ou de seu representante legal em todas as sessões públicas referente ao 

certame. 

  

5.6. O uso de telefone celular durante a sessão de lances só poderá ser usado com a permissão 

do Pregoeiro.  

 

 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1. Na data e hora fixadas neste Edital, as empresas interessadas, deverão comparecer e 

entregar junto ao Setor de Licitações, os 02 (dois) envelopes referentes à PROPOSTA E 

DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA, contendo na sua parte externa frontal, a seguinte 

inscrição:  

 

AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2020  

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA  
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PROPONENTE: (Nome completo da Empresa).  

  

AO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 89/2020  

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO  

PROPONENTE: (Nome Completo da Empresa).  

 

 

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

7.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes referentes às PROPOSTAS DE PREÇO e DOCUMENTAÇÃO, juntamente com 

a Declaração de Habilitação (ANEXO VI), e a declaração solicitada no item 5.3 (para as 

empresas que se enquadram no referido item), entregue em mãos para o Pregoeiro, fora dos 

envelopes.  

 

7.2. Uma vez encerrado o prazo para entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a 

participação de nenhum licitante retardatário.  

 

7.3. O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados no início da sessão pública, os 

quais deverão comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame, conforme disposto no 

item 5.2 deste edital.  

 

 

8. PROPOSTA DE PREÇO  

 

8.1. As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 01, em uma via, preenchida, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada e identificada com a razão social da licitante.  

 

8.2. A proposta deverá conter: 

 

a) Valor ofertado em moeda corrente nacional (real), onde estejam incluídas todas as 

despesas inerentes ao fornecimento do objeto licitado como obrigações fiscais, carga, 

descarga, encargos etc. (modelo ANEXO II); 

b) Descrição detalhada e os preços unitário e total dos itens ofertados e o valor global 

da proposta; 

c) Data e assinatura do responsável legal da empresa; 

d) Razão social, CNPJ, endereço, telefone, fax, e-mail, nome e número do banco, 

agência e conta bancária, em nome da empresa licitante; 
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e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias 

consecutivos contados a partir da data prevista para a entrega dos envelopes. A data 

da validade da proposta não se confundirá com a data de vigência da Ata de Registro 

de preços que é de 12 meses. 

 

8.3. Para efeito de julgamento esta licitação é do tipo Menor Preço pelo critério de Menor 

Preço – Global. 

 

8.4. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

 

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 

de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento), superiores àquela 

poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a 

proclamação do vencedor.  

 

9.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 9.1, poderão 

os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e 

sucessivos quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 

9.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 

sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço, até a proclamação do vencedor.  

 

9.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentarem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances.  

 

9.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo admitida à disputa para toda ordem de 

classificação decrescente dos preços.   

 

9.6. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 05,00 (cinco reais). 

 

9.7. É vedada a oferta de lance com valores iguais aos já ofertados. 

 

9.8. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas neste Edital.  
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9.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 

pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  

 

9.10. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 

de menor preço global e o valor estimado para a contratação, podendo, o Pregoeiro, negociar 

diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.  

 

9.11. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

 

9.12. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o critério de Menor 

Preço – Global, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 

comparando-o com os valores consignados na Tabela de Composição de Valores de 

Referência, decidindo, motivadamente, a respeito.  

 

9.13. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 

deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço global.  

 

9.14. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 

art. 44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as 

cooperativas que atenderem ao item 5.3 deste Edital. 

 

9.15. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores 

em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 

9.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 5 (cinco) 

minutos para ofertas de novo lance inferior àquela considerada, até então, de menor preço 

ou para a desistência, na ordem de classificação apresentada. 

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de pequeno porte ou 

cooperativas remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a” deste Edital, a 

apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo item. 

 

9.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 



8 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

exigências do item 9.15 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 

da proposta originalmente de menor valor. 

 

9.18. O disposto nos itens 9.13 a 9.16 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

 

9.19. Serão desclassificadas as propostas: 

 

a) que não atenderem as exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em pontos 

essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal 

vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos deste edital;  

c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis; 

 

9.19.1. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

 

9.20. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital.  

 

9.21. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, da 

ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos 

interpostos.  

 

9.22. A sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Setor de 

Licitações, conforme previsto neste Edital.  

 

9.23. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.  

 

9.24. Encerrados os lances e declarado o vencedor, o mesmo terá o prazo de 24 horas 

para reapresentar a proposta com os valores adequados ao último lance ofertado. 

 

 

10. DA HABILITAÇÃO  

 

10.1. Para a habilitação o licitante deverá apresentar no envelope nº 02 a documentação 

abaixo descrita, na seguinte ordem: 
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10.1.1. DECLARAÇÕES 

a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal,  conforme modelo Anexo IV deste edital; 

b) Declaração de Idoneidade, e sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 

impeditivo superveniente para contratar com o Poder Público, conforme prescreve o § 

2º, Art. 32, da Lei 8.666/93; 

 

10.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores, e da sua publicação;  

c) Indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova, 

indicando a diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

 

Obs.: Ficará dispensada da apresentação do documento solicitado nesse item, a licitante que o 

já tiver apresentado no presente certame quando do credenciamento. 

 

10.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, por meio da 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;  

f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CNDT (expedida pela Justiça do 

Trabalho). 

 

10.1.4. REGULARIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Se esta não possuir especificação quanto a sua 

validade, subtender-se-á a validade de 30 (trinta) dias da data de sua emissão. 

 

 10.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Atestado ou Comprovação de Capacidade Técnica da licitante; 



10 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

b) Prova de inscrição e regularidade da licitante junto ao respectivo Conselho, com data 

de expedição do ano corrente; 

c) Prova de inscrição e regularidade do Responsável Técnico junto ao respectivo 

Conselho, com data de expedição do ano corrente; 

d) Certificado de Anotação de Função Técnica do Responsável Técnico junto ao 

respectivo Conselho; 

e) Comprovante que o profissional técnico indicado pertence ao quadro permanente 

da licitante na data da abertura do certame, mediante apresentação da carteira 

profissional (CTPS) com o visto do órgão competente, no caso de vínculo 

empregatício; ou do ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente 

registrado no órgão competente, no caso de vínculo societário; ou contrato de 

prestação de serviços, firmado entre a empresa licitante e o profissional técnico, com 

firma reconhecida.  

10.2. Os documentos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.4 poderão ser substituídos pelo 

Certificado de Registro Cadastral (CRC) em vigor, expedido pelo Município de Guaporé/RS. 

No caso de documentos com prazo de validade vencido deverão anexar junto ao CRC a 

documentação atualizada, em original ou cópia autenticada em cartório ou por servidor 

público do município de Guaporé, responsável pelo recebimento dos mesmos. 

 

10.3. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 5.3 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos nas alíneas "b" a "f" do item 10.1.3 deste Edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 

regularidade em (05) cinco dias úteis, a contar da sessão em que foi declarada como 

vencedora do certame. 

 

10.4. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, 

desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento 

licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 

prazo. 

 

10.5. O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do 

Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir da homologação da licitação, devendo o 

licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do 

envelope.  

 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão ser em seu Original ou através de 
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Cópia Autenticada em cartório ou por servidor público municipal do Município de 

Guaporé/RS, conforme art. 32 da Lei 8.666/93 e suas alterações, obrigando-se o proponente a 

fornecer ao Pregoeiro os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem 

solicitados. 

 

11.2. Não serão autenticados documentos no setor de licitações no dia marcado para abertura 

dos envelopes. 

 

 

12. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 

12.1. O valor global previsto para o objeto licitado é o estipulado no Termo de Referência, 

anexo deste edital. 

 

12.2. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 

edital, bem como com preços superestimados ou inexequíveis, na forma da lei (Lei nº 

8.666/93, art. 48, II). 

 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. Não tendo sido interpostos recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante cuja proposta for considerada vencedora e a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório. Decididos os recursos 

porventura interpostos, tanto a adjudicação quanto a homologação caberão à autoridade 

competente. 

 

 

14. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação 

das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 

contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

 

14.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.  

 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recorrer e à adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 



12 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

14.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade 

daquele que houver dado causa à demora 

 

14.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.5. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e os 

enviados por e-mail. 

 

14.6. Os recursos poderão ser os encaminhados por correios ou entregues pessoalmente, e 

deverão ser protocolados no Protocolo Geral da Secretaria Municipal da Administração. 

 

14.7. Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, 

aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 

irregularidades que a viciaria, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.    

 

 

15. DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

15.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, 

convocará o vencedor para assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 81 e 87, I a IV, § 

1.º. a 3.º. da Lei Federal 8.666/97 e suas alterações, restando caracterizado o descumprimento 

total da obrigação assumida, ficando sujeita à aplicação da pena de multa, no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta apresentada, além da 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo de até 02 (dois) anos. 

 

15.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo 

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no 

item 15.1. 

 

15.3. Se, dentro do prazo, o convocado não assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura da mesma, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital, ou 

então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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15.4. O prazo de vigência do presente REGISTRO DE PREÇOS será de 12(doze) meses, a 

contar de sua assinatura. 

 

15.5. A empresa contratada deverá prestar os serviços descritos no objeto conforme as 

exigências e especificações do ANEXO VIII – Projeto Básico. 

 

15.6. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do 

nosso Município. 

 

15.7. A Administração rejeitará a prestação do serviço em desacordo com as especificações 

constantes deste Edital e no projeto básico anexo. 

 

15.8. A futura contratada responsabiliza-se integralmente pelos danos causados ao patrimônio 

público e particular que venham a ocorrer em decorrência da realização dos serviços, pelos 

encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em 

vigor e pelos encargos de possíveis demandas trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, 

eximindo o município de qualquer solidariedade com a contratada. 

 

 

16. DA FORMA DE PAGAMENTO  

 

16.1. O pagamento será efetuado à vista, após a prestação dos serviços, mediante apresentação 

da Nota fiscal e recebimento pela Secretaria responsável pela fiscalização. 

 

16.2. Os pagamentos serão realizados em depósito bancário, para tanto, necessário 

informações bancárias em nome da Empresa licitante (nome da empresa, CNPJ, agência, 

conta corrente, Município, Estado). 

 

16.3. Quando do pagamento, serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos 

nos termos da legislação que regula a matéria. 

 

16.4. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência 

de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

 

17. DAS PENALIDADES  

Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado 

e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas nos 

art. 87 e 88 da Lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei 10.520/02, das quais se destacam: 
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a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização, por hora de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o limite de 02(duas) horas, após será 

considerado como inexecução contratual;  

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 

ano e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação: deixar de manter a 

proposta (recusa injustificada para contratar); 

d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 

ano e multa de 10% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução 

parcial do contrato ou das obrigações; 

e) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 

anos e multa de 15% sobre valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução 

total do contrato ou das obrigações;  

f) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total 

do Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou 

das obrigações,  praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato. 

 

17.1. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 

17.2. As multas serão calculadas sobre o valor total da Contratação.  

 

17.3. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

 

17.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual.  

 

17.5. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados 

dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

17.6. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e "e", do item 17.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

17.7. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e 

o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

17.8. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os 
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previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

17.9. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte das obrigações assumidas sem prévia e 

expressa autorização do Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

17.10. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

17.11. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver 

proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração ou cometer fraude fiscal, será 

declarado inidôneo e ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das 

demais cominações legais. 

 

 

18. DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

18.1. Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n.°8.666-93, 

será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, 

desde que suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual.  

 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO  

 

19.1. A fiscalização será efetuada pelo secretário correspondente (Titular da pasta) ou pessoa 

por ele designada, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

20. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  
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20.1. As despesas decorrentes da futura contratação oriunda desta licitação correrão à conta 

das dotações orçamentárias indicadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, previstas no 

orçamento municipal vigente, no momento da contratação. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

21.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições 

do presente edital.  

 

21.2. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e 

local estabelecidos neste edital.  

 

21.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas 

ou quaisquer outros documentos, conforme artigo 43, §3º da Lei 8.666/93.   

 

21.4. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer 

fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta, conforme dispõe o artigo 43, §3º, da Lei 8.666/93. 

 

21.5. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições 

deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 

8.666/93. 

 

21.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, no que for de sua competência, que 

decidirá com base na legislação em vigor, e pela Administração Municipal. 

 

21.7. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

 

21.8. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Guaporé, na data marcada, a 

reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. 

 

21.9. DA ATA DE REGISTRO a ser assinada com o vencedor da presente licitação constarão 

as cláusulas necessárias previstas da Lei n.º 8.666/93. 

 

21.10. Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

 

Anexo I – Termo De Referência;  

Anexo II – Modelo Padrão Para Apresentação Da Proposta; 
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Anexo IIII – Modelo Credenciamento; 

Anexo IV– Modelo Declaração Cumprimento Art. 7º Da Constituição Federal; 

Anexo V – Modelo De Declaração De Idoneidade; 

Anexo VI – Modelo De Declaração De Habilitação; 

Anexo VII – Modelo de Enquadramento;  

Anexo VIII – Projeto Básico; 

Anexo IX – Minuta Da Ata De Registro De Preços; e 

Anexo X – Minuta De Contrato. 

 

21.11. O Município reserva-se o direito de anular ou revogar a presente Licitação, 

devidamente justificada, sem que disso caiba aos participantes o direito de reclamação ou 

indenização.  

 

21.12. Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 8:30h às 11:00h na 

Prefeitura Municipal de Guaporé/RS, no Setor de Licitação, sito na Av. Silvio Sanson, 1135, 

centro, telefone (54) 3443-5717, e-mail licita3@guapore.rs.gov.br, onde poderão ser obtidas 

cópias do edital e seus anexos, e pelo site: www.guapore.rs.gov.br  

 

 

Guaporé/RS, 24 de abril de 2020. 

 

 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

PREFEITO 

JONAS AGOSTI 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS n° 59.450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licita3@guapore.rs.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Un. 
Quant. 

Estimada 
DESCRIÇÃO 

Valor 

Referência 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Referência 

Total  

(R$) 

01 Km 2000 Deslocamento para atendimento de chamadas 2,04 4.080,00 

02 H 65 
Mão-de-obra para conserto e manutenção de 

equipamentos médicos 
150,00 9.750,00 

03 H 160 
Mão-de-obra para conserto e manutenção de 

equipamentos odontológicos 
146,67 23.467,20 

Valor Total Global de Referência: R$ 37.297,20 

 

 

 

 

VALDIR CARLOS FABRIS 

Prefeito Municipal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO II 

 

(MODELO) 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

 

 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA 

CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.  

 

Fornecedor  

Endereço  CEP  

CNPJ  Município  UF  

Fone  Fax    

E-mail    

Banco:  Agência:  Conta:  

 

Pelo presente, apresentamos proposta de preços para constar no registro de preços, o 

fornecimento dos itens relacionados na tabela abaixo: 

 

Prazo de execução e demais condições, conforme Edital.    

 

 

 

_________________________________ 

Carimbo da empresa e assinatura do Representante Legal 

 

 

 

 

Item Un. 
Quant. 

Estimada 
DESCRIÇÃO 

Valor 

Unitário 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

   VER TABELA ANEXO I   

VALOR TOTAL GLOBAL (R$) 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO III 

 

 

(MODELO) 

 

 

 

 CREDENCIAMENTO 

 

 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) __________, portador(a) da cédula de 

identidade nº __________ e do CPF nº __________, a participar da licitação instaurada pelo 

Município de __________, na modalidade de Pregão Presencial , sob o nº______, na 

qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se 

em nome da empresa ____________________, CNPJ nº __________, bem como formular 

propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

Local e data. 

 

_________________________________ 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

(firma reconhecida) 

 

 

_________________________________ 

Nome do dirigente da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO IV 

 

 

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do 

procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial nº 89/2020, em cumprimento 

ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso 

quadro funcional, pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.  

  

   Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.  

 

   ___________, em ________ de ___________ de 2020.  

 

 

CNPJ: _______________________________________  

 

Razão Social: ______________________________________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO V 

 

 

(MODELO) 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

  

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor 

ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea e que não 

existem fatos supervenientes impeditivos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública.  

 

 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

________________, em ______ de __________________ de _____. 

 

 

 

Representante Legal 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

 

ANEXO VI 

 

 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

  

A empresa (Razão Social da Licitante), através de seu Diretor ou Responsável Legal, 

declara, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos de habilitação, ou seja, que o 

envelope identificado como o de nº 02, contém todas as exigências editalícias que comprovam 

a regularidade jurídica e fiscal, bem como a capacitação técnica  e econômica da empresa. 

 

  

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

________________, em ______ de __________________ de ____. 

 

 

 

 

 

Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



24 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO VII  

 

 

(MODELO) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME, EPP OU COOPERATIVA 

 

 

(Razão Social da licitante)............................, por meio de seu Responsável Legal, e 

Contador ou Técnico Contábil, declara, sob as penas da lei, que no ano vigente: 

 

a) enquadra-se na situação de _______________ (microempresa ou empresa de 

pequeno porte ou Cooperativa); 

 

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o 

limite fixado nos incisos I e II, do art. 3.º, da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações; 

 

c) não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 

4.º, incisos I a X, da mesma Lei. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

____________________________, em ______ de __________________ de 2020. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Nome completo, número da inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e 

assinatura do contador ou técnico contábil da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO VIII 

 

PROJETO BÁSICO 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

 

1. OBJETO 

Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos médicos e odontológicos, sem fornecimento de peças, conforme 

condições e especificações relacionadas neste instrumento. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação se faz necessária em decorrência da necessidade de reparos de urgente 

importância, para que não haja descontinuidade no atendimento médico e odontológico 

prestado nas Unidades de Saúde relacionadas neste Projeto. Salientamos que há uma demanda 

alta de procedimentos todo mês, sendo imprescindível que todos os equipamentos estejam em 

perfeitas condições de uso, evitando transtornos ao bom andamento dos serviços prestados 

aos usuários. 

 

3. DOS EQUIPAMENTOS 

Conforme Anexo II. 

 

4. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

A contratação dos serviços obedecerá ao disposto no Decreto nº 2.271/97 e demais 

dispositivos da Instrução Normativa nº 2, de 30 de Abril de 2008. 

 

5. OBJETIVO 

Otimizar o resultado dos serviços e o melhor aproveitamento dos recursos públicos, 

através da contratação de serviços, como alternativa para as atividades de manutenção dos 

equipamentos médicos e odontológicos instalados nas Unidades de Saúde da Rede Municipal 

de Saúde administradas pela Secretaria Municipal da Saúde e relacionadas neste Projeto. 

 

6. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Considera-se manutenção preventiva, entre outros, os serviços de: revisão geral; fixação 

e troca de parafusos, roscas, bielas, anéis, borrachas de vedação, fusíveis, garrafas externas de 

reservatório de água dos equipos e mangueiras; correção de vazamentos de ar e água; 

limpeza; testes, recarga, calibração e lubrificação com a finalidade de evitar a ocorrência de 



26 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

defeitos e acidentes, bem como para garantir o perfeito e ininterrupto funcionamento dos 

equipamentos. 

A CONTRATADA deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua 

necessidade, por outra de configuração idêntica ou superior, originais e novas. Caso haja 

necessidade de substituição de peças, as mesmas serão repostas, após a aquisição das mesmas 

pelo gestor do contrato. Caso não ocorra a reposição das peças substituídas pela 

CONTRATANTE no prazo de 15 dias ou da mesma marca, modelo e de mesma configuração 

que foi colocada no equipamento, essa se responsabilizará pelo pagamento da peça para a 

CONTRATADA. 

 

7. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Compreende-se como manutenção corretiva, os serviços de reparos para eliminar 

defeitos técnicos e/ou decorrentes do uso normal, incluída a substituição de peças gastas ou 

inajustáveis porventura necessárias, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular 

funcionamento dos equipamentos. 

Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver 

necessidade, mediante chamado técnico por parte da Secretaria de Saúde, para permitir a 

correção de defeitos ou falhas em qualquer unidade dos equipamentos. 

A CONTRATADA deverá substituir peças dos equipamentos sempre que verificada sua 

necessidade, por outra de configuração idêntica ou superior, originais e novas. Caso haja 

necessidade de substituição de peças, as mesmas serão repostas, após a aquisição das mesmas 

pelo gestor do contrato. Caso não ocorra a reposição das peças substituídas pela 

CONTRATANTE no prazo de 15 dias ou da mesma marca, modelo e de mesma configuração 

que foi colocada no equipamento, essa se responsabilizará pelo pagamento da peça para a 

CONTRATADA. 

 

8. DO ATENDIMENTO 

A CONTRATADA deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do 

Município de Guaporé, RS. 

O atendimento às solicitações para a manutenção dos equipamentos odontológicos da 

Secretaria Municipal da Saúde deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar do recebimento da Ordem de Serviço ou solicitação, via fax ou e-mail, encaminhada 

por servidor da Secretaria de Saúde, devidamente autorizado, devendo a CONTRATADA 

prestar os serviços nos horários de funcionamento das Unidades de Saúde constantes no 

Anexo I, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no local onde se encontram instalados 

os equipamentos. 

Fica assegurada a Secretaria Municipal da Saúde que o técnico da CONTRATADA 

deverá, dentro de no máximo 6 (seis) horas seguintes ao início do atendimento, sanar o 

defeito causador da paralisação do aparelho, bem como os defeitos intermitentes que estejam 

causando perturbações equivalentes à paralisação; salvo se necessária a aquisição de peças. 
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No caso de impossibilidade de identificação do defeito técnico no local a 

CONTRATADA poderá remover o equipamento, devendo o Relatório Circunstanciado ser 

apresentado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do comparecimento ao 

local. 

Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser removido para conserto em 

oficina necessitará de prévia autorização do gestor do contrato. As despesas com a retirada, a 

remessa, a devolução e a posterior reinstalação correrão por conta da CONTRATADA. 

Havendo necessidade de substituição de peças, a CONTRATADA deverá realizar o 

reparo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, seja no local onde estão instalados os 

equipamentos ou em oficina, a contar da aprovação do serviço pelo gestor do contrato. 

 

9. DO RELATÓRIO TÉCNICO 

A CONTRATADA, após a realização de toda e qualquer manutenção, deverá 

encaminhar, quando solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde, Relatório Técnico no qual 

deverá constar a descrição do defeito apresentado, as peças substituídas, quando for o caso, 

bem como: o tipo de bem, a data do reparo e o prazo de garantia, tanto dos serviços quanto 

das peças. 

O Relatório Técnico deverá ser assinado pelo Técnico responsável pelo reparo do 

equipamento e o referido Técnico deverá obrigatoriamente estar registrado junto ao CREA-

RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul) ou 

junto ao CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais). 

 

10. DOS MATERIAIS 

A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento e aplicação 

de todos os materiais, necessários à revisão, fixação, correção de vazamentos de ar e água, 

limpeza, testes, recarga, calibração, lubrificação e conservação dos equipamentos objeto da 

manutenção preventiva. 

A CONTRATADA também assumirá o custo dos seguintes materiais: álcool, benzina, 

estopa, flanela, fita isolante, soldas, graxa, lixas, óleo lubrificante, vaselina, gás, produto de 

limpeza não abrasível e biodegradável e outros, necessários à manutenção preventiva dos 

equipamentos e recomendados pelos fabricantes. 

 

11. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, ferramentas e utensílios 

necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela chefia de enfermagem da Unidade de Saúde; 
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Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução de serviços em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo 

a evitar danos à rede elétrica; 

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma 

a não serem confundidos com similares de propriedade da Unidade de Saúde; 

Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências aonde 

serão executados os serviços; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas pela chefia 

de enfermagem da Unidade de Saúde; 

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados, enviando um substituto em caso de impossibilidade dos mesmos; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Unidade de Saúde; 

Fazer seguro de seus empregados contra risco de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

Fornecer utensílios utilizados nas atividades de obrigação da CONTRATADA; 

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as cláusulas deste projeto; 

Responsabilizar-se pela manutenção do patrimônio que utilizar; 

Iniciar a realização dos serviços em até 24 (vinte e quatro) horas da expedição da 

autorização de fornecimento; 

Assinar as fichas de supervisão das Unidades de Saúde. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

A Administração obriga-se a: 

Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, sendo que 

possíveis reclamações devem ser dirigidas à empresa e não aos servidores; 

Disponibilizar água potável e energia elétrica necessárias para a execução dos serviços 

contratados e instalações sanitárias. 

 

13. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude desta 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente 

ou por designados, podendo para isto: 

Realizar a fiscalização da qualidade dos serviços prestados, sob a responsabilidade da 

chefia de enfermagem de cada Unidade de Saúde, e quaisquer notificações serão 

encaminhadas à empresa responsável. 
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14. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento dos serviços será efetivado mediante apresentação de Notas Fiscais e 

documentação necessária para liquidação da despesa até o oitavo dia útil após o atestado da 

fiscalização. 

 

 

15. PRAZO E FORMA DE CONTRATO 

O Contrato dos serviços de que trata o presente projeto será celebrado pelo prazo de 12 

meses, podendo ser prorrogado até o limite previsto no ato convocatório, observando-se o 

disposto em Lei, sendo indicado o crédito e respectivo empenho para atender a expensas do 

exercício em curso, bem como, àquele a serem executados em exercício futuro, com a 

declaração de que, em termos aditivos, iniciar-se-ão os créditos com empenhos para sua 

cobertura. 

 

16. TABELA DE ENDEREÇOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Os serviços de manutenção de equipamentos serão prestados nas dependências das 

Unidades de Saúde, salvo necessidade da retirada do equipamento para a oficina, sob a 

administração da Secretaria Municipal da Saúde, conforme identificações dos postos 

constantes em anexo I deste projeto. 

 

17. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

17.1 Atestado ou Comprovação de Capacidade Técnica da licitante; 

17.2 Prova de inscrição e regularidade da licitante junto ao respectivo Conselho, com data de 

expedição do ano corrente; 

17.3 Prova de inscrição e regularidade do Responsável Técnico junto ao respectivo Conselho, 

com data de expedição do ano corrente; 

17.4 Certificado de Anotação de Função Técnica do Responsável Técnico junto ao respectivo 

Conselho. 

 

Guaporé, 10 de março de 2020. 

 

 

 

 

Vanderlei José Scalco 

Secretário Municipal da Saúde 
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ANEXO I - TABELA DE ENDEREÇOS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Unidade de 

Saúde 
Endereço 

Horário de 

Funcionamento 

Centro Municipal de 

Saúde 

Rua Agilberto Maia, 206 

Bairro Centro 

07:00 horas 

às 

19:00 horas 

Unidade Básica de Saúde 

ESF Bom Jesus 

Rua Dr. Sérgio Palma Dias, 43 

Térreo 

Bairro Planalto 

Manhã: 

07:30 às 11:30 horas 

Tarde: 

13:30 às 17:30 horas 

Unidade Básica de Saúde 

ESF Nossa 

Senhora Aparecida 

Rua Dr. João Pedro Ortiz, 1085 

Bairro Planalto 

Manhã: 

07:30 às 11:30 horas 

Tarde: 

13:30 às 17:30 horas 

Unidade Básica de Saúde 

ESF Promorar 

Rua Antônio Silvestre Spiller, 

1590 

Bairro Nossa Senhora da Paz 

Manhã: 

07:30 às 11:30 horas 

Tarde: 

13:30 às 17:30 horas 

Unidade Básica de Saúde 

ESF São José 

Rua Irmão Eduardo, 350 

Bairro São José 

Manhã: 

07:30 às 11:30 horas 

Tarde: 

13:30 às 17:30 horas 

Unidade Básica de Saúde 

ESF Triângulo 

Rua Lobo da Costa, 301 

Bairro Santo André 

Manhã: 

07:30 às 11:30 horas 

Tarde: 

13:30 às 17:30 horas 
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ANEXO II - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

AUTOCLAVE 42 LITROS SERCON AHMC 

AUTOCLAVE 54 LITROS SERCON AHMC 

BALANÇA ADULTO CAUMAQ BP-200HF 

BALANÇA ADULTO URANO PP180A 

BALANÇA ADULTO URANO UPC150 

BALANÇA ADULTO MECÂNICA MICHELETTI  

BALANÇA PEDIÁTRICA URANO 
UDI15000/5 

PED 

BALANÇA PEDIÁTRICA WELMY 109-E 

BISTURI ELETRÔNICO WAVETRONIC  5000 DIGITAL 

CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS-LS 

CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN SPRINT 

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA 

ROTAÇÃO 
KAVO 505 

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
KAVO 2068 FGBN 

CARDIOVERSOR INSTRAMED HS-02 

CENTRÍFUGA SOROLÓGICA CENTRIBIO 80-2B 

COMPRESSOR DE AR PRESSURE WIND 140V 

COMPRESSOR DE AR KAVO 
ISENTO DE 

ÓLEO 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 

(DEA) 
INSTRAMED ÍSIS 

DETECTOR FETAL SIGMED MS101 

DETECTOR FETAL MICROEM MD2000 

DETECTOR FETAL MEDPEJ DF4000 

ELETROCARDIÓGRAFO SCHILLER AT-1 

ELETROCARDIÓGRAFO SMART ECG SE-1 

FOCO CIRÚRGICO INPROMED INP-TL 

FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLÓGICO MEDMEGA FM500 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MICROEM FC400 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO SCHUSTER EMITTER B 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO SCHUSTER EMITTER C 

MICROMOTOR ODONTOLÓGICO KAVO 
LMOTOR 

181DBM 

NEBULIZADOR INALAMED GIM5004C 
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NEBULIZADOR MEDICATE MD400 

NEGATOSCÓPIO SPR  

NEGATOSCÓPIO BIOTRON SLIM 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

OXÍMETRO DE PULSO 
MEDICAL 

ROSSMAX 
SB 100 

OXÍMETRO DE PULSO MINDRAY PM-50 

OXÍMETRO DE PULSO MORIYA M1000 

RAIO-X ODONTOLÓGICO GNATUS TIMEX70E 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ARAÚJO SELOPRATIKA 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
GNATUS JETSONIC 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
ORTUS 

BIOSCALER 

CB 

 

 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF BOM JESUS 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 

ADULTO 
CAUMAQ BP-200HF 

BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA MICHELETTI MIC BABY 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL SIGMED MS101 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MICROEM FC400 

NEBULIZADOR MEDICATE MD400 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

OXÍMETRO DE DEDO CHOICEMMED  

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF NOSSA SENHORA APARECIDA 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

AUTOCLAVE 42 LITROS SERCON AHMC 

BALANÇA ADULTO CAUMAQ BP-200HF 

BALANÇA PEDIÁTRICA URANO UDC 15000/5 

CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS-GL 

CADEIRA ODONTOLÓGICA OLSEN SPRINT 

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA 

ROTAÇÃO 
KAVO 605C 

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
KAVO  

COMPRESSOR DE AR SAEVO 
ISENTO DE 

ÓLEO 

ELETROCAUTÉRIO NEVONI  

FOCO CIRÚRGICO MICROEM FAC600B 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MARTEC FCM5000 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MARTEC FC500 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO (2 

UNIDADES) 
SCHUSTER EMITTER B 

MICROMOTOR ODONTOLÓGICO KAVO 181DBN 

NEBULIZADOR INALAMED INALOCLIM 

NEBULIZADOR NEBULAR PLUS IPX10 

NEGATOSCÓPIO BIOTRON SLIM 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

RAIO-X ODONTOLÓGICO GNATUS TIMEX70E 

RAIO-X ODONTOLÓGICO SAEVO AXR SAEVO II 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ARAÚJO SELOPRATIKA 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
GNATUS JETSONIC 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF PROMORAR 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

AUTOCLAVE 21 LITROS DIGITALE DIGITAL 

AUTOCLAVE 42 LITROS SERCON AHMC 

BALANÇA ADULTO URANO PP180A 

BALANÇA PEDIÁTRICA URANO  UBB 20/2 

CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS G2 

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA 

ROTAÇÃO 
GNATUS SL30FGTB 

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
GNATUS 2068FGBN 

COMPRESSOR DE AR DELTRAMED D1 

FOCO CIRÚRGICO MEDLIGTH CM05 DRAKE 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL SIGMED MS101 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MEDPEJ FC3000 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO SCHUSTER EMITTER C 

MICROMOTOR ODONTOLÓGICO GNATUS 32MMTBS 

NEBULIZADOR NEVONI 13013 

NEGATOSCÓPIO BIOTRON SLIM 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

OXÍMETRO DE DEDO SOLMÉDICA  

RAIO-X ODONTOLÓGICO GNATUS TIMEX70E 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ARAÚJO SELOPRATIKA 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
GNATUS JETSONIC 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF SÃO JOSÉ 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

AUTOCLAVE 20 LITROS STERMAX 
HORIZONTAL 

DIGITAL 

BALANÇA ADULTO MICHELETTI MIC-200PPA 

BALANÇA PEDIÁTRICA URANO UBB20/2 

CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS-GL 

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA 

ROTAÇÃO 
KAVO 605C 

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
KAVO  

COMPRESSOR DE AR KAVO 
ISENTO DE 

ÓLEO 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL MEDCIR DF-25 

FOCO CIRÚRGICO MEDPEJ FA2000 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MEDPEJ FC3000 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO SCHUSTER EMITTER C 

NEBULIZADOR MEDICATE MD400 

NEGATOSCÓPIO BIOTRON SLIM 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

OXÍMETRO DE PULSO FINGER PULSE MD300 

RAIO-X ODONTOLÓGICO GNATUS TIMEX70E 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ARAÚJO SELOPRATIKA 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
GNATUS JETSONIC 
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UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF TRIÂNGULO 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

AUTOCLAVE 12 LITROS CRISTÓFOLI VITALE 

AUTOCLAVE 42 LITROS SERCON AHMC 

BALANÇA ADULTO CAUMAQ BP-200HF 

BALANÇA ADULTO DIGITAL URANO  

BALANÇA PEDIÁTRICA MICHELETTI MIC BABY 

CADEIRA ODONTOLÓGICA GNATUS SYNCRUS-LS 

CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA 

ROTAÇÃO 
KAVO 

EXTRA 

TORQUE 

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
GNATUS  

CANETA ODONTOLÓGICA DE BAIXA 

ROTAÇÃO 
KAVO  

COMPRESSOR DE AR KAVO 
ISENTO DE 

ÓLEO 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL MICROEM MD700 

FOCO CIRÚRGICO MICROEM FAC600B 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MICROEM FC400 

FOCO DE LUZ CLÍNICO E GINECOLÓGICO MARTEC FC500 

FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO RADII - CAL 

SDI LED 

CURING 

LIGHT 

NEBULIZADOR NEVONI 2425 

NEGATOSCÓPIO BIOTRON SLIM 

OTOSCÓPIO COM CABO RECARREGÁVEL RIESTER RI-SCOPE®L 

OXÍMETRO DE PULSO CHOICEMMED 300C1 

RAIO-X ODONTOLÓGICO GNATUS TIMEX70C 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO ARAÚJO SELOPRATIKA 

SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CRISTÓFOLI 30 CM BIVOLT 

ULTRASSOM JATO DE BICARBONATO 

ODONTOLÓGICO 
GNATUS JETSONIC 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO IX 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ___ 

 

 

Aos .............. dias do mês de .......... do ano de ..........., no setor de licitações da Prefeitura 

Municipal de Guaporé/RS, localizado na Av. Silvio Sanson, 1135, no Município de Guaporé-RS, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 87.862.397/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal VALDIR CARLOS FABRIS,  e  as  empresas detentoras__________,  CNPJ  nº 

______, endereço_____, representada pelo Senhor______; consoante disposições contidas na Lei 

Federal 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e nos 

Decretos Municipais nº 3439/2003 de 01.08.2003, 4314/2009 de 31.12.2009, 4761/2012 de 

06.02.2012, 5616/2017 de 20.01.2017 e 5699/2017 de 06.07.2017 e suas alterações, com amparo 

no Decreto Municipal  nº 5008, de 12 de agosto de 2013, e em face da classificação das propostas 

apresentadas no Pregão Presencial nº 89/2020, no sistema de Registro de Preços, homologado em 

_____, resolve REGISTRAR OS PREÇOS para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA 

CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, especificados no Projeto Básico e na tabela, em 

anexo, que fica fazendo parte integrante desta Ata, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA 

PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E 

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. 

 

1.2. Os serviços serão requisitados de acordo com a necessidade e conveniência deste Município.  

 

1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a 

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do 

registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
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1.4. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura.  

 

2.5. Os serviços devem ser prestados de acordo com as especificações do Termo de 

Referência e Projeto Básico anexos ao Edital. 

 

2.6. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do nosso 

Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. Sempre que julgar necessário, o Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de 

Registro de Preços, o fornecimento dos serviços registrados, na quantidade que for preciso, 

mediante a expedição de instrumento contratual e emissão de Ordem de Serviço. 

 

2.2. A Secretaria Municipal requisitante do Registro de Preços solicitará ao Departamento de 

Compras a aquisição dos produtos/serviços, contendo descrição, quantidade, unidade, forma de 

execução e local para a entrega.  

 

2.3. Os serviços a serem executados deverão observar o especificado no Projeto Básico em 

anexo. 

 

2.4. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, a empresa contratada deverá 

promover as correções necessárias no prazo máximo de 01 (um) dia, sujeitando-se às penalidades 

previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, especialmente 

para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.  

 

2.5. O instrumento contratual e a ordem de serviço serão enviados via fac-símile/e-mail ao 

fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não 

possua aparelho de fac-símile/e-mail, os documentos deverão ser retirados no Setor de Compras, 

situado na Av. Silvio Sanson, 1135, Centro, Guaporé/RS, no prazo de 1(um) dia, contado a partir 

da comunicação. As vias do contrato original serão enviadas também por correio, as quais deverão 

ser assinadas pela empresa e após remetidas para o Município de Guaporé/RS. 

 

2.6. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada dos documentos de autorização 

poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela empresa 

adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.  

 

2.7. A não confirmação do recebimento ou a não retirada dos referidos documentos no prazo 

previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às 

contribuições previdenciárias (INSS), aos tributos e contribuições Federais e ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa 



 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 
39 

 

de 1 % (um por cento) sobre o valor da contratação, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

 

2.8. A empresa contratada deverá prestar os serviços descritos no objeto conforme 

necessidade do município, a ser estabelecida quando da emissão da Ordem de Serviço. 

 

2.9. A empresa contratada deverá prestar os serviços descritos no objeto conforme as 

exigências e especificações do ANEXO VIII – Projeto Básico. 

 

2.10. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do nosso 

Município. 

 

2.11. A empresa contratada responsabiliza-se integralmente pelos danos causados ao patrimônio 

público e particular que venham a ocorrer em decorrência da realização dos serviços, pelos 

encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor 

e pelos encargos de possíveis demandas trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, eximindo o 

município de qualquer solidariedade com a contratada. 

 

2.12. A Administração rejeitará a prestação do serviço em desacordo com as especificações 

constantes no Edital, na ata e no projeto básico anexo. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

3.1. Quando do recebimento, o Município verificará a conformidade dos serviços com as 

especificações do edital e desta Ata de Registro de Preços. 

 

3.1.1. A fiscalização do contrato será efetuada pelo Secretário Municipal da Saúde (Titular da 

pasta) ou pessoa por ele designada, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

A empresa contratada deverá apresentar relatório demonstrativo dos serviços realizados para 

conferência e recebimento pelo fiscal do contrato. 

 

3.2. Após a verificação, e consequente aprovação, será dado recebimento em definitivo.  

 

3.3. A Detentora fica obrigada a atender todas as contratações efetuadas durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços.  

 

3.4. Na hipótese de negar-se a detentora a receber as solicitações/ordem de serviços, esta(s) serão 

enviada(s) pelo correio, registrada(s), considerando-se como efetivamente recebida(s), na data do 

registro, para todos os efeitos legais.  
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3.5. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, 

bem como os impostos incidentes, ficando certo de que ao Município nenhum outro ônus caberá 

além do pagamento do preço constante na Tabela Anexa que faz parte integrante dessa Ata. 

 

3.6. Havendo erro na nota fiscal ou nota fiscal/fatura ou outra circunstância impeditiva, o 

recebimento ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

3.7. Eventual atraso nos pagamentos não isentarão em qualquer hipótese a detentora da presente 

Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos 

pedidos.  

 

3.8. O pagamento será efetuado à vista, em até 30 dias, após a entrega e emissão da Nota Fiscal, 

mediante conferência e recebimento definitivo pelo Município. Ocorrendo atraso no pagamento, 

os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier 

a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.  

 

3.9. O pagamento dar-se-á por meio de ordem bancária, na seguinte conta corrente indicada pela 

empresa adjudicatária na proposta comercial: Banco____Agencia____Conta___, ou mediante a 

emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, desde que a empresa adjudicatária efetue a 

cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se 

refere às retenções tributárias.  

 

3.10. Os preços que vierem a constar nas futuras contratações não poderão sofrer alteração ou 

reajustamento. As futuras contratações seguem as disposições da Lei 8.666/93.  

 

3.11. O preço do valor registrado não sofrerá qualquer tipo de correção ou reajuste durante a 

vigência da presente Ata. 

 

3.12. O beneficiário do registro de preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o 

reequilíbrio econômico dos preços vigentes através de solicitação formal, desde que acompanhado 

de documentos que comprovem a procedência do pedido. Até a decisão final da Administração, a 

qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação 

comprobatória, o fornecimento do produto/serviço, quando solicitado pela Administração, deverá 

ocorrer normalmente, pelo preço registrado em vigor.  

 

3.13. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a 

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 

mercado vigente à época.  

 

3.14. O Município, quando ocorrer, poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços 

registrados, garantindo a prévia defesa do beneficiário do registro, em conformidade com os 
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parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a 

redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço 

fixado será válido a partir da publicação. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS PENALIDADES 

 

4.1. Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado 

e inadimplemento contratual, sujeitará a Detentora às penalidades previstas nos art. 87 e 88 da Lei 

8.666/93, e no art. 7º da Lei 10.520/02, das quais se destacam: 

 

a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização, por hora de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o limite de 02(duas) horas, após será 

considerado como inexecução contratual; 

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e 

multa de 10% sobre o valor estimado da contratação: deixar de manter a proposta (recusa 

injustificada para contratar); 

d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e 

multa de 10% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução parcial do 

contrato ou das obrigações; 

e) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e 

multa de 15% sobre valor total do Contrato/Termo de Autorização: inexecução total do 

contrato ou das obrigações;  

f) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total do 

Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das 

obrigações,  praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato. 

 

4.2. As penalidades e as multas são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente.  

 

4.3. As multas serão calculadas sobre o valor total da Contratação.  

 

4.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

 

4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 

4.6. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos 
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pagamentos devidos pela Administração. 

 

4.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e “e”, do item 4.1, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

4.8. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da 

unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

4.9. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 

da Lei 8.666/93. 

 

4.10. CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial e extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência das obrigações assumidas sem prévia e expressa autorização do 

Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto contratado; 

e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

 

4.11. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

4.12. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:  

4.12.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

também poderá ser aplicada àqueles que: 

 

a) Retardarem a execução do Pregão;  

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;  

c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 

4.13. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

 

I – Pela Administração, quando: 

 

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro 

de preços;  

b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração não aceitar sua 

justificativa;  

c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;  

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 

preços;  

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;  

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentados;  

 

II – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro 

de preços.  

 

5.2. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no 

inciso I deste artigo, será feita pessoalmente ou por correspondência postal com aviso de 

recebimento, juntando-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao registro de 

preços.  

 

5.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será 

feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o 

preço registrado a partir da publicação.  

 

5.4. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a administração se apresentada com antecedência de 90 (noventa) dias 

da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos 

preços registrados, facultada à administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento 

convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. As despesas decorrentes desta Ata de Registro correrão por conta das dotações orçamentárias 

autorizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme orçamento municipal vigente, no 
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momento da contratação. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar ao Município de Guaporé/RS toa 

e qualquer alteração nos dados cadastrais, para fins de atualização. 

 

7.2. As detentoras têm pleno conhecimento de todas as disposições desta Ata, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento como impeditivo do cumprimento de sua proposta ou de 

perfeito cumprimento da Ata. 

 

7.3. Os preços serão registrados no Setor de Compras, que poderá requisitar, quando necessário, a 

celebração das contratações decorrentes, mediante a solicitação formal junto à Secretaria de 

Administração pelo Secretário Municipal da unidade requisitante, durante o período da sua 

vigência e nas condições dessa Ata de Registro de Preços, sendo que as contratações serão 

efetuadas após manifestação favorável da Secretaria Municipal da Fazenda, com a indicação da 

dotação orçamentária. 

 

7.4. Fica a detentora desta Ata obrigada a manter, durante toda a execução, compatibilidade com 

as obrigações por ela assumidas, e manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação, conforme art. 55, Inciso XIII da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

7.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a adquirir os serviços 

referentes ao registro de preços, não surtindo ao beneficiário do preço indenização de qualquer 

espécie. Fica facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações 

e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em 

igualdade de condições, de acordo com a Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal nº 5008/2013. 

 

7.6. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, poderão ser 

convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, independentemente da 

cominação prevista no art. 81 da Lei 8.666/93 posteriores alterações.  

 

7.7. Observados os critérios e condições estabelecidos na presente Ata de Registro, a 

Administração poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de 

classificação, desde que as razões de interesse público justifiquem, e que o primeiro classificado 

não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Administração, 
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observadas as condições do Edital e o Preço Registrado.  

 

7.8. O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 

BENEFICIÁRIO DO PREÇO REGISTRADO/CONTRATADO para outras entidades, sejam 

técnicas ou quaisquer outras.  

 

7.9. O Registro de Preços poderá ser cancelado ou suspenso pela Administração, por interesse 

público ou por fatos supervenientes que vierem a ocorrer a qualquer momento, desde que 

amplamente justificado, sem que caibam quaisquer direito ou indenização.  

 

7.10. Fica eleito o Foro do Município de Guaporé/RS, para dirimir quaisquer questões oriundas da 

presente Ata de Registro de Preços. 

 

7.11. E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 05 (cinco) 

vias de igual teor, obrigando-se por si e sucessores para que surta todos os efeitos de direito, o que 

dão por bom, firme e valioso. Guaporé/RS, em _____. 

Assinaturas: 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 89/2020 

 

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ________________ 

 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ/RS E A EMPRESA______ 

 

      

 O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato representado 

por seu PREFEITO MUNICIPAL VALDIR CARLOS FABRIS, doravante denominado 

CONTRATANTE, e a empresa          estabelecida à        , na cidade de         CNPJ nº       , pelo 

seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, considerando a ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS nº_____, vinculada ao PREGÃO _____ n° ___, Homologado em 

______, firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e 

Decretos Municipais nº 3439/2003 de 01.08.2003, 4314/2009 de 31.12.2009, 4761/2012 de 

06.02.2012, 5616/2017 de 20.01.2017 e 5699 de 06.07.2017, subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições seguintes: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1. É objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA 

CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, conforme segue:  

 

Item Quant. Un. Descrição 
Valor 

Unit. (R$) 

     

 

2.2. Os serviços devem ser prestados de acordo com as especificações do Termo de 

Referência e Projeto Básico anexos ao Edital. 

 

2.3. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do nosso 

Município. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1. O presente contrato possui o valor unitário de R$ ______, conforme o preço registrado na Ata 

de Registro de Preços, que integra o presente instrumento contratual por ser de pleno 

conhecimento das partes, incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização do objeto, 

sem quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

2.2. O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, através de depósito na seguinte 

conta bancária em nome da CONTRATADA: 

 

* Banco:    ______________________________ 

* Agência: ______________________________ 

* Conta:     ______________________________   

 

2.5. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-

M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,2% ao mês, pro rata.  

 

2.6. Serão processadas as retenções previdenciárias e demais tributos, nos termos da legislação 

que regula a matéria. 

 

2.7. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

2.8. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos pagamentos 

devidos pela Administração. 

 

2.9. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e individualizadas por 

dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.10. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.11. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe forem  impostas, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 

monetária.  

 

2.12. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

______________________ 
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______________________ 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

3.1. A CONTRATADA deverá prestar os serviços descritos no objeto conforme a 

necessidade do município, a ser estabelecida quando da emissão da Ordem de Serviço, livre 

de frete, descarga, encargos e demais ônus para o Município de Guaporé/RS. 

 

3.2. A execução do serviço pela CONTRATADA ocorrerá e iniciará conforme estabelecido 

na Ordem de Início de Serviço expedida pelo Município.  

 

3.3. A empresa contratada deverá prestar os serviços descritos no objeto conforme as 

exigências e especificações do ANEXO VIII – Projeto Básico. 

 

3.4. A empresa contratada deverá estar localizada, no máximo, a 60 Km da sede do nosso 

Município. 

 

3.5. A Administração rejeitará a prestação do serviço em desacordo com as especificações 

constantes deste Edital e no projeto básico anexo. 

 

3.6. Quando do recebimento, verificada a não conformidade de algum dos requisitos, a 

CONTRATADA deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 01 (um) dia, 

sujeitando-se às penalidades previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade 

dos produtos, especialmente para efeito e substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.  

 

3.7. Não será aceito no recebimento serviços nas quantidades e qualidade com descrição diferente 

daquela constante no objeto contratual, bem como em desconformidade com os padrões 

estabelecidos no edital.  

 

3.8. Quando do recebimento, a Secretaria responsável pela fiscalização efetuará a verificação 

quanto à conformidade com o presente contrato. 

 

3.9. Após a verificação e consequente aprovação, será dado aceite na Nota Fiscal, quando então 

ocorrerá o pagamento.   

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO 

 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 

disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 
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4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições previstas no 

Edital, na Ata de Registros de Preços e na proposta apresentada pela adjudicatária. 

 

4.4. O contrato tem vigência de ________, a contar da data da sua assinatura, iniciando em____, 

até____. 

 

4.5. A fiscalização do contrato é de responsabilidade do Secretário (a) Municipal da Saúde (Titular 

da Pasta), ou pessoa por ele designada. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 

5.1. DO CONTRATANTE: 

 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste Contrato;  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidades, quando for o caso;  

 

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do Contrato; 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 

setor competente; 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.2. DA CONTRATADA: 

 

5.2.1. Executar o objeto nas especificações contidas neste Contrato;  

 

5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

5.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
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necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.2.5. A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente pelos danos causados ao patrimônio 

público e particular que venham a ocorrer em decorrência da realização dos serviços, pelos 

encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor 

e pelos encargos de possíveis demandas trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do 

contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência, eximindo o 

município de qualquer solidariedade com a contratada. 

 

5.2.6. Fornecer a mão-de-obra, ferramentas e utensílios necessários pra a perfeita execução dos 

serviços e demais atividades correlatas. 

 

5.2.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos ternos da legislação 

vigente. 

 

5.2.8. Responsabilizar-se por danos provocados a terceiros, bem como a seus funcionários, que 

porventura ocorrer durante a execução dos serviços, isentando o a administração de quaisquer 

responsabilidades indenizatórias. 

 

5.2.9. Assumir todas as obrigações legais com seus prepostos e empregados, e por eles responder 

em todas as instâncias administrativas ou judiciais. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 

 

6.1. Os casos de inexecução do objeto deste Contrato, erro de execução, execução imperfeita, 

atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o contratado às penalidades previstas no 

art. 87 e 88 da Lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei 10.520/02, das quais se destacam: 

 

a) advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades, passíveis de 

correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) multa de 4% sobre o valor total do Contrato/Termo de Autorização, por hora de atraso 

injustificado na execução do mesmo, observado o limite de 02(duas) horas, após será 

considerado como inexecução contratual; 

c) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 01 ano e 

multa de 10% sobre o valor total do Contrato: inexecução parcial do contrato ou das 

obrigações; 

d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 anos e 

multa de 15% sobre valor total do Contrato: inexecução total do contrato ou das 

obrigações;  
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e) declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com 

a Administração Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 15% sobre o valor total do 

Contrato: causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual ou das 

obrigações,  praticar ato ilícito visando frustrar ou fraudar a execução do contrato. 

 

6.2. As penalidades são independentes entre si e poderão ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente. 

 

6.3. As multas serão calculadas sobre o valor total do Contrato.  

 

6.4. Os valores das multas aplicadas previstas nas alíneas acima poderão ser descontados dos 

pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.5.  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.  

 

6.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 

6.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do item 6.1, caberá recurso 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.8. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 

da Lei 8.666/93. 

 

6.9. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior Competente da 

unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de 

reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.10. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as consequências 

contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no Art. 78 

da Lei 8.666/93. 

 

6.11. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

 

a) por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) pedido de recuperação judicial, extrajudicial, falência ou dissolução da Contratada; 

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, 

sem prévia e expressa autorização do Município; 

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 
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e) mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.12. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por conveniência 

administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

6.13. DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES:  

 

6.13.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública 

também poderá ser aplicada àqueles que: 

 

a) Retardarem a execução do Pregão; 

b) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;  

c) Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.  

 

6.14. É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

 

7.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da 

Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das partes e as 

testemunhas abaixo em duas vias de igual teor. 

 

Município de Guaporé/RS, ___ de ____________ de _____. 

 

 

 

 

 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

TESTEMUNHAS ASSESSORIA JURÍDICA 

 

                                                                

                                      


