PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017
O Fundo Municipal de Saúde do município de Solidão - PE, através do Pregoeiro Mayco Pablo Santos Araújo, designado pela
Portaria nº 001/2017 de 03/01/2017, torna público que se acha aberta, neste Município, licitação na modalidade PREGÃO
(PRESENCIAL), do tipo MENOR PREÇO, CARACTERÍSTICA: POR ITENS, que será regida pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.541 de 24 de outubro de 2008, e Lei Complementar nº 123
de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de
21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se às 09:00 h, do dia
20/06/2017, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Solidão, situada na Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Centro,
Solidão, CEP: 56.795-000.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil subseqüente, no
mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário.
1. OBJETO
1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa, tendo em vista a realização de exames de colposcopia por médico
ginecologista, para suprir as necessidades do município de Solidão – PE, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de
Referência.
1.2 Além das condições especificadas neste PREGÃO PRESENCIAL é parte integrante, inseparável e definidora do objeto desta
licitação o seguinte:
ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI -

Termo de Referência
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação
Minuta do Contrato
Declaração do Art. 7º da Constituição Federal
Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação
Declaração de cumprimento das condições de habilitação para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO – PE.
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2057 – Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
3.1

Somente poderá participar desta Licitação a Empresa que atender ao disposto no título HABILITAÇÃO.

3.1.1 Ficarão impedidas de participar as Empresas:
3.1.1.1 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
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3.1.1.2 Cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Contratante, respeitando o disposto no
inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;
3.1.1.3 Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público estadual ou que estejam
temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a Administração.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de
sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.1.2 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes
específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.1.1, que comprove os poderes do
mandante para a outorga.
4.1.3 Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, os licitantes enquadrados como
microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar declaração do próprio licitante, conforme modelo no Anexo VI deste
edital.
4.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Licitante credenciada. É vedada a representação de mais de um licitante
por um mesmo representante.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA
PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
5.1. A Declaração de ciência e aceitação do edital e seus anexos e atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo
estabelecido no Anexo II ao Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nº 1 e 2.
5.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e
indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 – Proposta de Preços
Pregão Presencial nº 005/2017
Objeto: Contratação de empresa, tendo em vista a realização de exames de colposcopia por médico ginecologista, para suprir as
necessidades do município de Solidão – PE.
(Razão Social da Empresa Proponente)
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 005/2017
Objeto: Contratação de empresa, tendo em vista a realização de exames de colposcopia por médico ginecologista, para suprir as
necessidades do município de Solidão – PE.
(Razão Social da Empresa Proponente)
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5.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.
5.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por
tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
6. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1 No local, data e horário, fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro e sua equipe de apoio,
documentação e proposta, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo na parte externa, além do nome da Empresa, os
requisitos previstos no subitem 5.2;
6.2. Todos os documentos exigidos para Habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada por tabelião ou pelo
Pregoeiro.
6.2.1. No caso de autenticação pelo Pregoeiro, esta deverá ser realizada até 24h (vinte e quatro horas) antes da data de abertura do
certame;
6.3. Todas as folhas, de cada um dos documentos constantes dos envelopes, deverão ser rubricadas e numeradas seqüencialmente
da primeira à última folha na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato;
6.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documento(s) em substituição aos documentos relacionados
neste Edital;
6.5. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e das propostas, nenhum outro documento será
recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações da documentação e das propostas;
6.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão pública, da qual se lavrará Ata circunstanciada,
assinada pelos licitantes presentes e pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, podendo quaisquer reclamações serem feitas no momento
pelos seus representantes legais.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE - 01
7.1 A Proposta Comercial deve apresentar preço global para 12 (doze) meses e ser apresentada com todas as páginas
preferencialmente numeradas, em papel timbrado da licitante, redigida em língua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais e conter o seguinte:
a) Especificação clara completa dos serviços/fornecimento oferecidos;
b)

prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

c) declaração expressa de estarem incluídos na prestação dos serviços propostos todos os impostos, taxas, seguros, bem como
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes na prestação dos serviços;
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d) a razão social, o CNPJ, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva
Agência onde deseja receber seus créditos;
e) a qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato, ou seja: Nome completo, Endereço, CPF, Carteira de Identidade,
Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido Contrato
(Contrato Social ou Procuração);
f)

os meios de comunicação disponíveis para contato, como, por exemplo, telefone, fax, e-mail, etc;

7.2 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços será interpretada como não existente ou já incluída
no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das Propostas.
7.3 A proposta de preço deverá ser apresentada com as seguintes exigências:
7.3.1 Ser impressa com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também
rubricadas e numeradas todas as suas folhas;
7.3.2 Mencionar o número do processo licitatório e do Edital/Pregão Presencial, contendo a razão social da licitante, bem como
endereço e o código de endereçamento postal;
8. DA HABILITAÇÃO
ENVELOPE - 02
8.1 Os documentos exigidos nos itens a seguir poderão ser apresentados em cópia, desde que autenticada pelo Pregoeiro, com a
apresentação do original, até 24 horas da abertura do processo.
8.2 Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem
objeto da presente licitação (Anexo V).
8.3 Documentos Necessários à 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 sociedades por ações, acompanhado de documentos de seus administradores;
c)

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 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;
e) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de dezoito e quatorze anos, na forma do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste PREGÃO PRESENCIAL;
f)

Comprovante de enquadramento de microempresa (se for o caso).

8.4 Documentos Comprobatórios da Regularidade Fiscal
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a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida Ativa da União, unificada ou não),
Estadual e Municipal;
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS – CRF).
c) Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
8.5 Documentos Comprobatórios da qualificação técnica e econômica
a) Também deverá ser apresentado a comprovação do responsável pelos exames, possuir a formação e requisitos exigidos para o
exercício profissional respectivo.
b) Comprovação de que o licitante já realizou ou realize os serviços que menciona o objeto da presente licitação.
c) Prova de situação regular perante a vigilância sanitária da região de atuação da proponente
c) Certidão Negativa de Falência e Concordata
8.6 Na fase de HABILITAÇÃO será julgada inabilitada a proponente que:
a) colocar documentos em envelopes trocados;
b) não atender a quaisquer das exigências constantes do presente PREGÃO PRESENCIAL.
9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento
dos interessados em participar do certame.
9.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de ciência e aceitação do edital e seus anexos, de
acordo com o estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
9.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo
desclassificadas as propostas:
9.3.1 cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
9.3.2 que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
9.3.3 que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexequível.
9.4 O critério de julgamento das propostas será o menor preço unitário por item;
9.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total
orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
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9.6 Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração dos produtos.
Considerar-se-á, também, que a não indicação no conjunto de composição de custos unitários de qualquer insumo como componente
necessário ao fornecimento dos produtos significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos
unitários, itens estes julgados necessários e insuficientes, e não ensejarão qualquer alteração do contrato, sob essa alegação.
9.7 Com relação à composição dos preços, quanto aos tributos federais e contribuições incidentes sobre os serviços, cada licitante é
responsável pela fixação das correspondentes alíquotas, de acordo com o regime tributário de cada uma.
9.8 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances;
9.8.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
9.8.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que
apresentarem os melhores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
9.8.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do
autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de
preços.
9.8.4 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
9.8.5 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.
9.8.6 Havendo empate, nos termos do §2º do art. 44 da lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, a microempresa ou empresa de
pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei Complementar n° 123/2006;
9.8.7 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei
Complementar n° 123/2006;
9.8.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinar da formulação de lances.
9.8.9 Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de
habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
9.8.10 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a reduzir o seu valor final.
9.8.11 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.
9.8.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.
9.8.13 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora
do certame.
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9.8.14 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
10. A DILIGÊNCIA
Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou AUTORIDADE superior promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar
originalmente da proposta.
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.1 Após a análise das propostas, ao Pregoeiro, com base nos artigos 44, parágrafos 2º e 3º, e 48 incisos I e II da Lei Federal nº
8.666/83, desclassificará as propostas que:
11.1.1 apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, excessivamente ou manifestadamente inexequíveis,
sendo facultado à administração o Direito de em caso de dúvidas, exigirem do licitante a comprovação de exequibilidade dos preços
propostos, como condição de aceitação da proposta;
11.1.2

não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório;

11.1.3

não conterem descrição detalhada do que estiver sendo proposto;

11.1.4

Não apresentar oferta de preço para o cumprimento integral do objeto do presente edital;

11.2 Se todas as propostas forem desclassificadas o Pregoeiro, poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de
outras propostas escoimadas das causas em decorrência das quais foram desclassificadas.
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
12.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o
prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, procedendo-se à
adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente
para a homologação.
12.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade
competente.
12.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora e homologará o processo.
12.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13. DA VIGÊNCIA
Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão - PE - CEP-56795-000.
Tele fax: (87) 3830.1117 PABX (87) 38301140 E–mail prefeituradesolidao@hotmail.com
Site Oficial: www.solidao.pe.gov.br.

PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35
O futuro contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato, conforme Processo Licitatório N.º
007/2017 – Pregão Presencial N.º 005/2017, podendo ser renovado, formalizando-se tais disposições através de Termo Aditivo,
condicionando-se a disponibilidade financeira, comprovada através da emissão prévia da nota de empenho correspondente.
14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
A realização dos exames serão efetuados mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, reservando-se a municipalidade ao
direito de apenas adquirir parte dos quantitativos estimados de consumo.
15. DAS PENALIDADES
15.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CADFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e no contrato.
15.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pela rescisão por qualquer uma das hipóteses previstas nos Incisos I ao
XI do Art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATANTE poderá aplicar as penalidades previstas no Art. 87 do citado diploma
legal, garantida a defesa prévia
15.3 No caso de atraso injustificado na execução do objeto contratado, a CONTRATADA estará sujeita a multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do Contrato por passagem não disponibilizada em tempo hábil, na forma contida no art.86 da Lei
Nº 8.666/93.
15.4 As penalidades de que tratam os termos deste instrumento, poderão ser relevadas pela CONTRATANTE, se motivada por força
maior, cabendo à CONTRATADA a comprovação de tais circunstâncias.
15.5 Quando comprovado, a qualquer tempo, que o objeto em execução não corresponde ao especificado na Proposta Comercial da
CONTRATADA, e no Edital do Pregão Presencial n° 005/2017, a correção deverá ser efetuada, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, ficando garantido à CONTRATANTE o direito de ser ressarcida por eventuais prejuízos que o fato ocasionar.
15.6 As multas serão cobradas mediante desconto nos valores a que a CONTRATADA fizer jus.
15.7 As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo das demais estabelecidas em Lei, garantido, sempre, a
ampla defesa.
16. DA RESCISÃO CONTRATUAL
O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla defesa, resguardada as prerrogativas por Lei, consoante o que
estabelece o art. 58 do citado diploma legal.
17. A ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
17.1 A critério do Fundo Municipal de Saúde, a presente licitação poderá ser:
17.1.1 Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
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17.1.2 Revogada, a juízo da administração, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
18. DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade de consumo auferido, devidamente atestado pela área administrativa
responsável, já inclusos todos os tributos, encargos e demais despesas que se fizerem necessárias.
18.2 As quitações das parcelas referenciadas no item acima serão efetuadas de acordo com o quantitativo apurado mensalmente pela
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da correspondente Nota Fiscal/Fatura, contendo o valor
cobrado, devidamente atestada pela CONTRATANTE e autorizada pelo ordenador de despesas.
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, bem como quaisquer incorreções ou discrepâncias
encontradas deverão ser encaminhadas e apontados ao Pregoeiro, por escrito, no endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da
data de entrega da documentação de habilitação e das propostas, sob pena de ficarem sujeitos à exclusiva interpretação da Comissão
supra por ocasião do julgamento das propostas, ou durante a vigência do contrato.
ATENÇÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ENDEREÇO: RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, Nº 184 – CENTRO, SOLIDÃO, CEP: 56.795-000.
FONE: (87) 3830-1141 / 3830-1140 / 3830-1225
E-MAIL: cplprefeiturafms@hotmail.com
Solidão - PE, 06 de junho de 2017.

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro

Damiana Alves de Souza Nogueira
Gestora do FMS
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa, tendo em vista a realização de exames de colposcopia por médico
ginecologista, para suprir as necessidades do município de Solidão – PE.
2. DOS EXAMES E CUSTO ESTIMADO - MENSAL
ITEM
01

PRODUTO
Exames de Colposcopia

UND

QUANT.

P. UNIT.

TOTAL

Und

80

50,00

4.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 48.000,00

2.2 – Das especificações técnicas:
2.2.1 Os exames deverão ser realizados na Unidade Mista Maria Jesuino da Silva, em horário a ser definido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Solidão – PE.
2.2.2 Os exames serão realizados em pacientes cujos mesmos apresentem solicitação medica para o exame especificado, mediante
autorização da Secretaria Municipal de Saúde de Solidão – PE.
2.2.3 O profissional a realizar os exames deverá comparecer uma vez por semana, em horário a ser definido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Solidão – PE, para a realização dos mesmos. O profissional responsável deverá ainda observar a todas as normas e
procedimentos que regem a saúde, promovendo um serviço de qualidade para a população, sob pena ser substituído por outro
profissional, indicado pela empresa, ou até mesmo a suspensão dos serviços.
2.3 – Condições da contratação:
2.4 A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou mesmos prejuízos que lhe
sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por imprudência, imperícia e negligência, no decorrer do serviço contratado.
2.5 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
2.6 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a contratação de todo o pessoal necessário aos serviços, correndo por sua
conta, todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, acidentários, fiscais, comerciais, etc., isentando desde já o
CONTRATANTE de todos os encargos decorrentes desta licitação.
2.7 O Fundo Municipal de Saúde reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos exames, objeto deste edital.
2.8 Os resultados dos exames, que não puderem ser entregues no mesmo dia, deverão ser entregues na sede da CONTRATANTE,
no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de Siqueira, Centro, aos cuidados de Damiana Alves de Souza Nogueira, no prazo de até 10
(dez) dias após a realização.
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2.9 Os resultados dos exames solicitados pelo Fundo Municipal deverão se encontrar em perfeitas condições de manuseio e analise.
2.10 Eventualmente, dependendo da urgência exigida pelo fundo Municipal de Saúde, os exames solicitados poderão ser emitidos e
entregues até na mesma data da solicitação dos mesmos, desde que as formas de retirada e entrega dos mesmos, sejam previamente
combinadas e convenientes para ambas às partes.
2.11 A contratada obriga-se a fornecer os serviços de analise de exames objeto deste pregão nas formas e condições estipuladas,
durante o período do contrato.
2.12 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede para o município de Solidão – PE.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 – Compete à CONTRATANTE:
-

Inspecionar e fiscalizar as operações dos produtos contratados;
Efetuar os pagamentos a CONTRATADA;
O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
Solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu julgamento, não reúna os
requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
3.2 – Compete à CONTRATADA:

-

Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais, obrigações trabalhistas e
todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato, quanto à legislação
pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo de responsabilidade da CONTRATADA tais obrigações.
O Fundo Municipal de Saúde de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os empregados da CONTRATADA.
4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão prestados a contar da assinatura do contrato, e perdurará por 12 (doze) meses.
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO – PE
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2057 – Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os exames efetuados, em até 10 (dez) dias úteis, após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
ANEXO - II
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO

Ref.: PREGÃO N.º 005/2017

Prezado Pregoeiro,
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de
17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
Local e data

____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE
COLPOSCOPIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO/PE E
A EMPRESA ________________________.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO - PE, ente público municipal, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº
11.292.383/0001-35, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, centro, – Solidão/PE, neste ato, representada pela Presidenta, Sra.
Damiana Alves de Souza Nogueira, brasileira, casada, funcionaria pública, residente no Sitio Caldeirão Grande, s/n, Zona Rural,
Solidão, Estado de Pernambuco, portadora da cédula de identidade sob o nº 5.156.318 SSP/PE e CPF nº 976.776.204-34, no uso das
atribuições legais, e do outro lado a Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º_________, sediada à
_______________________, mais adiante designada CONTRATADA, aqui representada por _______________, _____, _______,
_____,inscrito no CPF/MF sob N.º _________, Identidade de N.º _________, residente e domiciliado na ______________, tem entre si
justo e acordado, tudo de acordo com o Processo Licitatório n.º 007/2017 – Pregão Presencial n.º 005/2017, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666, 21/06/1993 e Lei Complementar 123,
14/12/2006, com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a
seguir especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa, tendo em vista a realização de exames de colposcopia por médico
ginecologista, para suprir as necessidades do município de Solidão – PE, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de
Referência, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor.
2.1 Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor, de acordo com os exames auferidos
mensalmente, levando em consideração o estimado mensal da tabela que segue abaixo e os valores da proposta comercial da
empresa vencedora do certame.
ITEM
01

PRODUTO

UND
Und

Exames de Colposcopia

QUANT.
MENSAL
80

P. UNIT.

TOTAL

VALOR TOTAL
2.2 A CONTRATADA se obriga ao fornecimento dos serviços de exames de colposcopia, nos valores constantes da Proposta
Comercial da CONTRATADA datada de ____/____/____, os quais se incorporam ao presente Instrumento, para todos os efeitos
legais, como se transcritos fossem.
2.3 O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os exames auferidos mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis,
após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência Contratual
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A contratação terá vigência por 12 (doze) meses, podendo ser renovado, formalizando-se tais disposições através de termos aditivos.
CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são oriundos do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO – PE.
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2057 – Manutenção das Atividades de Saúde de Média e Alta Complexidade
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações Das Partes
5.1 Obriga-se a CONTRATANTE a:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do presente Contrato, comunicando à
CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;
5.2 Obriga-se a CONTRATADA a:
a) assumir a responsabilidade por todas as despesas necessárias ao atendimento da execução do objeto deste contrato;
b) assumir a total responsabilidade sobre despesas de transporte, custos de impostos, taxas, obrigações fiscais, trabalhistas,
acidentárias e previdenciárias e todos os demais encargos, bem como toda e qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os
custos implicados nas condições de realização do objeto deste contrato. A inadimplência da CONTRATADA em relação às obrigações
aqui assumidas não transferirá a CONTRATANTE à responsabilidade por seus pagamentos, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
c) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de atraso quando da realização do
objeto.
d) entregar os exames na sede da CONTRATANTE nas condições e prazos estipulados.
Parágrafo Primeiro – O Fundo Municipal de Saúde reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos exames, objeto deste edital.
Parágrafo Segundo - Os resultados dos exames que não puderem ser entregues no mesmo dia, deverão ser entregues na sede da
CONTRATANTE, no endereço a seguir: Rua Luiz Carolino de Siqueira, Centro, aos cuidados de Damiana Alves de Souza Nogueira,
no prazo de até 10 (dez) dias após a solicitação.
Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo Quarto - As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes contratantes.
Parágrafo Quinto - Os serviços de exames de colposcopia solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deverão se encontrar em
perfeitas condições de manuseio e analise.
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Parágrafo Sexto - Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção para o município de Solidão - PE.
CLÁUSULA SEXTA – Das Penalidades
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa, poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, especialmente multas, de 0,5%
(zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, até o limite máximo
de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das sanções de ordem administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das seguintes penalidades, garantida a
ampla defesa:
a) Advertência por escrito;
b)

Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;

c)

Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada
judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a defesa prévia, fica a mesma sujeita
às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Executores
Ficam designados como executores deste Contrato, para o cumprimento das obrigações nele definidos:
- pela CONTRATANTE – O Fundo Municipal de Saúde.
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – Do Gestor do Contrato
A CONTRATANTE designa como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços objeto deste Instrumento, o Fundo
Municipal de Saúde, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei n. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – Da Fundamentação Legal
A presente contratação encontra-se de acordo com o Processo Licitatório Nº 007/2017 – Pregão Presencial Nº 005/2017, em
cumprimento ao estabelecido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº
32.541 de 24 de outubro de 2008, e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, com alterações posteriores e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie, os quais se incorporam ao presente Instrumento, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Habilitação e Qualificação
Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão - PE - CEP-56795-000.
Tele fax: (87) 3830.1117 PABX (87) 38301140 E–mail prefeituradesolidao@hotmail.com
Site Oficial: www.solidao.pe.gov.br.

PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35
A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação
estipuladas no Processo Licitatório n.º 007/2017 – Pregão Presencial n.º 005/2017, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Legislação Aplicável
Este contrato é regido em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores
e, demais normas legais pertinentes a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Registro
O presente Contrato, para controle da CONTRATANTE, deverá ser registrado em livro próprio da Assessoria Jurídica, conforme
estabelece o artigo 60, da Lei n.º 8.666/93, com a alterações introduzidas na Lei nº 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Publicação
Conforme disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, o presente Instrumento será publicado de forma resumida no
Diário Oficial, trazendo em si, a presunção de legitimidade e valendo contra terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão
O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla defesa, resguardadas as prerrogativas conferidas por Lei,
consoante o que estabelece o Art. 58 do citado diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Disposições Finais
15.1 O presente Instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas responsabilizar-se-ão pelo seu
integral cumprimento;
15.2 Fica expressamente esclarecido que a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA, não tendo o pessoal contratado por esta, para a execução
deste Contrato, qualquer vínculo empregatício pelo CONTRATANTE.
15.3 No caso de eventuais divergências entre este Contrato e o Processo Licitatório n.º 007/2017 – Pregão Presencial n.º 005/2017,
prevalecerão as desses últimos.
15.4 Toda e qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizando-se tais
disposições através de Termos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Tabira/PE, como o único competente para dirimir qualquer divergência ou dúvida oriunda do
presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e acordadas, lavram o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que
após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por 02 (duas) testemunhas, a tudo presentes, e que, no final, também o
subscrevem.
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PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35
Solidão - PE,

de

de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO
Damiana Alves de Souza Nogueira
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. ___________________________________
NOME:
CPF:

2. ___________________________________
NOME:
CPF:
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PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35
ANEXO IV

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2017

MODELO DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(papel timbrado da empresa)

Nos termos do que dispõe o item ____ do Edital do Processo nº 007/2017 – Pregão Presencial nº 005/2017, a empresa
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, sediada à
_____________________________, através de seu ___________________ (cargo do declarante), abaixo qualificado, declara que
não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

Local e data.

______________________________________________
(assinatura e identificação do responsável pela empresa)
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PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
ESTADO DE PERNAMBUCO
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
ANEXO V
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)

Declaração de Conhecimento das Obrigações que Constituem o Objeto da Licitação

À Prefeitura Municipal de Solidão

Ref. Pregão Presencial nº 005/2017
Processo nº 007/2017

Nos termos do que dispõe o item ____ do Edital do Pregão Presencial nº 005/2017 – Processo nº 007/2017, a empresa
____________________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, sediada à
_______________________(endereço completo da proponente), através de seu ______________(cargo do declarante), abaixo
qualificado, declara expressamente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações
que constituem objeto da presente licitação.

(local e data)

___________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)
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PREFEITURA DE SOLIDÃO
CNPJ: 10.348.050/0001-18
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017

Prezados Senhores,
Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que esta empresa
é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto
nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação
exigidos neste Edital.

Local e data
____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)
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